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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Runt om i världen drabbas många individer av en cancerdiagnos. 
Statistiken för 2017 visar att cirka 67 000 individer i Sverige fick en 
cancerdiagnos, där cirka 800 av dessa individer är unga vuxna mellan 16 till 30 
år gamla. Som ung vuxen och drabbas av en cancerdiagnos kan få en total 
vändning när de befinner sig mitt i att starta ett eget liv och karriär. Dessa unga 
vuxna är en extra utsatt grupp i samhället där de känner att de varken passar in 
på en barnavdelning eller en vanlig onkologisk avdelning. Det är viktigt att 
belysa detta ämnet så sjuksköterskan kan få en bättre förståelse i hur unga 
vuxna upplever sin diagnos och sjukdomstid samt den livskris detta medför för 
att på bästa sätt kunna bemöta och hantera deras tankar och känslor som 
uppkommer. 
Syfte: Var att beskriva unga vuxnas upplevelser av sin cancersjukdom. 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på tre patografier genomfördes i 
denna studie. De tre patografierna analyserades enligt Lundman och Hällgren - 
Graneheims innehållsanalys där en manifest ansats användes.  
Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier och elva underkategorier. 
Huvudkategorierna är Känslomässig påfrestning, ofrivilliga förändringar och 
drivkraften i min cancersjukdom som tillsammans med de elva 
underkategorierna beskriver hur det är att vara ung vuxen och drabbas av en 
cancersjukdom, hur de reagerar och tar sig genom den nya situation de står inför 
samt alla oklara tankar på döden och framtiden. 
Slutsats: De unga vuxna upplever en tydlig förändring efter besked att de 
drabbats av cancer, framförallt märks en tydlig förändring i vardagen men även 
fysiskt och psykiskt, vilket tar mycket energi av de unga vuxna. Med hjälp av 



 
 

resultatet som framkom i denna studie kan sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal dra nytta av kunskapen i mötet med en ung vuxen som insjuknat i 
en cancersjukdom, för att bemöta och vårda dem på ett så optimalt sätt som 
möjligt. 
 
 
 
Nyckelord: Cancer, kasam, kvalitativ innehållsanalys, patografier, unga vuxna, 
upplevelse
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Inledning 
Cancer drabbar allt flera människor idag, det är konstaterat att uppskattningsvis 

var tredje person får en cancerdiagnos under sin livstid. Statistiken från år 2017 

rapporterade att 67 000 personer i Sverige drabbats av maligna tumörer och av 

dessa är cirka 800 unga vuxna från åldrarna 16 till 30 år (Socialstyrelsen, 2018). 

En cancersjukdom förknippas oftast med lidande eller död och att gå från att 

vara helt frisk till att plötsligt drabbas utav en cancersjukdom sätter hela 

existensen på sin spets, särskilt för de unga vuxna som redan befinner sig i en 

period som präglas av att börja forma sina liv, att hitta sin identitet genom 

socialt umgänge, studier och arbete men även tankar på att bilda familj och 

framtiden. Livssituationen förändras och vardagen kan upplevas som 

problematisk, fysiska, kroppsliga och psykiska besvär kan uppkomma och det 

sociala livet kan påverkas i stor uträckning (Morgan & Soanes, 2016). Som ung 

vuxen med en cancersjukdom är det extra viktigt att få hjälp från kompetent 

vårdpersonal som utför en god omvårdnad och finns som stöd för de unga 

vuxna men även för anhöriga. En god omvårdnad och en trygg miljö ökar de 

unga vuxnas förtroende till vården och hjälper dem att se mer positivt på 

behandlingar och framtiden (Jacobsen, Bouchard, Emed, Lepage & Cook, 

2015). Warnock, Siddall, Freeman och Greenfield (2013) beskriver också att 

sjuksköterskans kompetens är avgörande för hur de unga vuxna upplever vården 

och ser på sin behandling och tid på sjukhuset. Trots detta finns det brist hos 
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sjuksköterskor och övrig vårdpersonal om hur de unga vuxna upplever 

sjukvården samt deras syn på sin cancersjukdom. 
 

Cancersjuka unga vuxna möter inte enbart sjuksköterskor på en vårdavdelning 

utan även på vårdcentralen, i skolan, på akutmottagningen och inom psykiatrin 

dit de vänder sig med både fysiska och psykiska besvär som kan orsakats av 

deras cancersjukdom. Ämnet behöver därför belysas för att öka kunskapen hos 

sjuksköterskor som kommer i kontakt med unga vuxna inom sjukvården. 

Oavsett var sjuksköterskan kommer möta de unga vuxna är det viktigt att 

sjuksköterskan har en förståelse för hur de unga vuxna upplever sin 

cancersjukdom och förändrade livssituation. Detta ställer krav på 

sjuksköterskorna att kunna bemöta denna drabbade patientgrupp och utveckla 

omvårdnaden och förståelsen för deras upplevelser av sin sjukdom för att kunna 

ge en så optimal och god omvårdnad som möjligt för de unga vuxna som 

befinner sig i en livskris. 

Bakgrund 
Cancer 
Enligt Nilbert (2011, Kapitel 1) klassas cancer som den näst vanligaste 

dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige. Cancer är ett 

samlingsnamn för en rad sjukdomar som karakteriseras av att celltillväxten sker 

okontrollerat i kroppen, varav cirka 200 olika cancerformer är kända inom 

sjukvården. Det finns två typer av cancer, benign cancer (godartad) och malign 

cancer (elakartad). Benign cancer har en kontrollerad tillväxt, däremot kan den 

växa sig stor och trycka på närliggande organ, den benigna cancern kan inte 

sprida sig till andra organ. Den maligna cancern däremot delar sig okontrollerat 

samt har en förmåga att bilda nya blodkärl för att försörja sig själv, den kan 

även sprida sig till närliggande vävnad och andra organ i kroppen genom 
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blodbanan och lymfsystemet. Cancersjukdomen kan ge upphov till olika 

symtom beroende på vilken typ av cancer det är, symtomen är ofta kopplade till 

lokalisationen av själva cancertumören. Allmänna symtom kan även uppkomma 

på grund av den inflammatoriska reaktionen från tumörväxten vilket bland 

annat är påverkat på allmäntillståndet, smärta, feber, illamående, trötthet och 

viktnedgång (Linder, Al-Qaaydeh & Donaldson, 2018). 

 

Cancerbehandlingar   

När en behandling startas tar läkaren ställning till om behandlingen är i kurativt 

(botande) eller i palliativt (lindrande) syfte. Behandlingen kan ändra riktning 

efter en tid, där den kan övergå från kurativ till palliativ vård. De tre vanligaste 

behandlingsformerna mot cancer är kirurgiska ingrepp, cytostatikabehandling 

och strålbehandling. Det är vanligt att dessa kombineras med varandra för att ge 

bästa möjliga effekt samt att minska biverkningar som kan uppstå (Nilbert,2011, 

Kapitel 8). Vid ett kirurgiskt ingrepp är syftet att plocka bort så mycket det går 

av tumörväxten men även en del av närliggande vävnad för att minska 

spridningsrisken, detta sker via öppen kirurgi eller titthålskirurgi. Ett kirurgiskt 

ingrepp kan medföra många komplikationer för patienten och det är ett beslut 

från läkaren om patienten är i tillräckligt gott skick för att klara av ett kirurgiskt 

ingrepp eller inte (Cancerfonden, 2015). Tanken bakom cytostatikabehandling 

är att den i huvudsak ska angripa cancercellernas struktur på olika nivåer, 

cytostatikan angriper bland annat DNA-molekylerna i cellkärnan, cellens 

transportsystem eller molekyler som är vitala för cellens överlevnad. 

Cytostatikan angriper i första hand celler med snabb celldelning vilket 

cancercellerna har. En nackdel med cytostatika är att den även angriper 

kroppens friska celler som delar sig snabbt, vilket kan leda till en del 

komplikationer och biverkningar. Vanliga biverkningar vid 

cytostatikabehandling är illamående, håravfall, allergiska reaktioner, irritation i 
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slemhinnor, nedsatt fertilitet samt problem från mag-tarmkanalen. Därför är det 

vanligt att kombinera olika former av cytostatika för att uppnå bästa möjliga 

effekt samt minska biverkningarna (Nilbert,2011, Kapitel 10). Vid 

strålbehandling är målet att slå sönder cancercellernas DNA-struktur, eftersom 

cancercellerna har svårare att reparera sig än friska celler. Vid strålbehandling 

påverkas även de friska cellerna, men tack vare dagens utrustning kan 

strålningen fixeras till ett specifikt område där fokus ligger på tumörvävnaden 

och därför minskar skadorna på de närliggande friska cellerna i kroppen 

(Cancerfonden, 2018). 

 

Unga vuxnas upplevelse av cancer  

Unga vuxna  
Begreppet unga vuxna har definierats på olika sätt i litteraturen och i 

vetenskapliga artiklar där det inte finns en entydig definition av begreppet samt 

vilken åldersgrupp dem tillhör. 1990 gick Sverige med på att införa Förenta 

nationerna (FN:S) barnkonvention, där betraktas individen som barn fram till 18 

års ålder. Enligt svensk lag blir individen vid 18 års ålder myndig och är därmed 

så pass vuxen att klara sig på egen hand (Riksdagen.se). Sand och Strang (2013, 

Kapitel 16) menar att begreppet unga vuxna är svårt att definiera men baserar 

sitt utlåtande på individer mellan 18 till 25 år. Enligt föreningen Ung cancer 

(u.å) som skapades för att stötta samt hjälpa drabbade unga vuxna med en 

cancerdiagnos riktar sitt utlåtande främst till individer mellan 16 till 30 år. 

Däremot enligt Docherty, Kalye, Maslow och Santacroce (2015) riktar de sitt 

utlåtande på individer mellan åldrarna 15 till 29 eftersom det psykosociala och 

utvecklingsbehovet är som störst i denna åldern samt att de krävs en mer 

avancerad omvårdnad för denna patientgrupp.  

Begreppet unga vuxna i detta arbetet kommer innefatta individer mellan 18–30 

år. Detta för att individer fortfarande betraktas som barn inom hälso- och 

sjukvården fram till 18 års åldern och är därför inte lämpade för denna studien. 
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Upplevelser  

Svenska språknämnden (2003) menar att ordet uppleva innebär att individen 

uppfattat något på ett känslomässigt plan eller att individen varit med om en 

händelse. Ordet upplevelse beskrivs som att individen får uppleva någonting, 

det kan vara något spännande, gripande eller minnesvärt. En upplevelse 

resulterar i en händelse som ger intryck, känslor och erfarenheter i individens 

liv. Ordet upplevelser innefattar upplevda händelser samt tankar och känslor.  

Unga vuxnas upplevelser av cancer 

När de unga vuxna drabbas av en cancersjukdom påverkas hela livet, individen 

blir påverkad fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt. Dessa besvär 

kan förvärra sjukdomstillståndet ytterligare om de unga vuxna inte får den hjälp 

de behöver för att hantera den nya livssituationen (Kohi, Von Essen, Masika, 

Gottvall & Dol, 2019). Att vara ung vuxen och drabbas av cancer när 

utveckling- och psykosociala behovet är som störst sätter hela tillvaron på sin 

spets. Detta ifrågasätter de unga vuxnas identitet där känslan av styrka, frihet, 

oberoende och hälsa störs eller förloras (Tonsing & Ow, 2018; Carlsson, 2011). 

Att vara ung vuxen i dagens samhälle och samtidigt drabbas av en 

cancerdiagnos och behöva genomgå olika behandlingar ger upphov till en 

ständig rädsla, ångest, frustration, nervositet, sorg men även tacksamhet och 

glädje. Behandlingarna av olika cancerformer kan ge upphov till komplikation 

där individen reagerar med depression eller ångest. I längden har detta dessvärre 

en stor och negativ inverkan på livskvaliteten hos de unga vuxna som genomgår 

någon form av cancerbehandling (Hughes, Williams & Shaw, 2017; Kohi et al., 

2019). Detta påverkar inte enbart den sjuke individen utan drabbar även de i ens 

närhet, som ofta upplever detta som en svår och tuff tid där de vill finnas till 

hands för den drabbade individen men tvivlar på om de räcker till. De unga 

vuxna uttrycker ofta att de är glada att just de är sjuka för det gör att dem 

åtminstone har kontroll över situationen och inte står bredvid där de inte kan 
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göra något (Kohi et al., 2019). 

 

Jones, Pini, Morgan, Birk och Stark, (2017) gjorde en undersökning bland 

europeiska länder för att kartlägga barn och unga vuxnas upplevelser av vården 

de erhöll under sin sjukdomstid. Det som framkom i resultatet var att unga 

vuxna blev behandlade som cancerpatienter och inte som den individ de var. De 

unga vuxna förväntade sig att personalen skulle vara kvalificerade och kunniga 

inom sitt område men det var inte lika viktigt som att bli sedd som individen 

bakom sin sjukdom. En önskan från de unga vuxna var att sjukvårdspersonalen 

skulle vara förstående, bry sig om, vara nära vid behov, positiva och pålitliga, 

dessvärre upplevde de unga vuxna att dessa önskningar inte uppfylldes. De unga 

vuxna upplevde även att det finns brister gällande kommunikation och 

delaktighet angående sin egen vård. Det som går att konstatera är att det finns 

tydliga tecken på att vårdpersonalen inte tillämpar en optimal omvårdnad för 

denna utmanande patientgrupp.  

 

Sjuksköterskans roll vid cancersjukdom 
I rollen som sjuksköterska är ett primärt huvudansvar att hjälpa människor som 

är i behov av vård, där de grundläggande ansvarsområdena sjuksköterskan 

förhåller sig till är att främja hälsa, förebygg sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensksjuksköterskeförening, 2017). Som sjuksköterska är det viktigt 

att ha en professionell hållning där dina egna känslor och behov inte tar över 

omvårdnad utan styr utifrån individens känslor och behov. 

Sjuksköterskan skall i sin roll ha en professionell hållning gentemot patienter. 

De skall ej styras av egna känslor, impulser och behov, och ska arbeta för att på 

bästa sätt främja individens hälsa (Birgegård, 2016) 

Unga vuxna upplever ofta att de blir sedda som en cancerpatient och inte som 

den individ de är. Det brister även i kommunikation och delaktighet gällande sin 
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egen vård just på grund osäkerheten hos sjuksköterskorna i bemötande till dessa 

individer (Jones et al., 2017). McCance och McCormack (2013) menar att det är 

det viktigt att sjuksköterskan lyfter fram individen bakom sjukdomen och 

uppmärksammar helheten då sannolikheten att individen öppnar upp sina 

känslor och tankar ökar. Även Knobf (2013) menar vidare på att tillämpning av 

personcentrerad vård och korrekt informationsutbyte ökar förståelsen för 

individens behov och sjuksköterskan kan därmed främja individens livskvalité 

samt stödja individens återhämtning och hantering av sin cancersjukdom. 

(Ozaras & Abaan, 2016) menar vidare på att sjuksköterskan som bemöter 

cancerpatienter bör lyssna till patienten, tillbringa tid med dem och finnas som 

stöd. Tillämpa av detta medför att en patient- och sjuksköterskerelation skapas 

och förtroende till vården ökar. Genom att tillämpa ett holistiskt synsätt bidrar 

det även till att patienter vågar överlämna sina liv i sjuksköterskans händer.  

 

I rollen som sjuksköterska är det av störst värde att finna patientens individuella 

behov, sammanställa och jobba i team för att främja patientens behov samt 

verkställa en optimal vårdplan för den cancersjuka patienten med utgångspunkt 

i personcentrerad vård (Davidson & Williams, 2019). Lika viktigt är det att 

sjuksköterskans ständigt utgår från patientens självbestämmande och 

uppmuntrar såväl till denna och genom att bygga upp ett förtroende band till 

den drabbade patienten ökar sannolikheten att identifiera ytterligare behov eller 

besvär patienten drabbas av där din uppgift som sjuksköterska är att främja 

patientens behov för att säkerställa ett gott välbefinnande och en god 

livskvalitén (Blaseg, Daugherty, & Gamblin, 2014).          

 
Teoretisk referensram  
 
Känsla Av Sammanhang 



 

12 
 

Antonovsky formulerade en salutogenetisk modell som fokuserar på vilka 

faktorer som främjar hälsan, mer än på vilka faktorer som orsakar sjukdom. Det 

han menade var att människan ständigt utsätts för påfrestningar och att 

motståndskraften berodde på vår känsla av sammanhang så kallat KASAM. 

Detta innebär i vilken utsträckning individen upplever sin tillvaro som 

meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky, 1991). KASAM kan kopplas 

till hur unga cancerpatienter upplever sin sjukdomstid och återhämtning. Ifall 

dem känner någon begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om de unga 

vuxna cancerpatienterna upplever begriplighet, hanterbarhet eller 

meningsfullhet är det lättare att genomgå en händelse i detta fallet en 

cancerbehandling. Utan dessa faktorer kan självbilden påverkas, motivationen 

försämras och meningen med livet kan försvinna. Enligt Languis- Eklöf och 

Sundberg (2014) är det viktigt att sjuksköterskan jobbar utifrån ett salutogent 

perspektiv, vilket innebär att sjuksköterskan utgår från hälsans ursprung och 

inte från sjukdomen samt individernas olika förutsättningar för hälsa. Det är 

viktigt att sjuksköterskan kan identifiera omvårdnadsproblemet och samla in 

information som främjar och hjälper individen i omvårdnadsarbetet. 

 

Begriplighet innefattar upplevelsen av inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. Med detta menas att informationen som tas emot är 

ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. Om däremot inre och yttre 

stimuli inte hade varit begripligt hade informationen varit kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, oväntad eller oförklarlig. Om individen uppger en hög känsla av 

begriplighet innebär detta att framtida stimuli är förutsägbara. Yttre och inre 

stimuli upplevs inte som en chock och det finns en sannolik förklaring bakom 

det hela med hopp om att det går att ordna. Det är viktigt att notera att det 

förutsägbara stimuli inte går att jämföra med den önskvärda stimuli 

(Antonovsky, 1991, kapitel 2). 
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Hanterbarhet innebär att individen är medveten om att olyckliga händelser sker 

i livet, och när det sker är sannolikheten stor att individen reder sig själv och 

inte sörjer för alltid. Redskapet inom denna komponenten syftar till vilka 

individen har som förfogande resurser som kan hjälpa till att möta de krav som 

inre samt yttre stimuli medfört. Resurserna i detta fallet är antingen de individen 

själv har under kontroll eller som kontrolleras av behöriga andra, det vill säga 

någon individen litar på så som make, hustru, vänner, kollegor, läkare eller Gud. 

Att ha en hög känsla av hanterbarhet innebär att individen inte kommer uppfatta 

livet som orättvist och snarare ser allting som en utmaning (Antonovsky, 1991, 

kapitel 2). 

 

Meningsfullhet, inom denna komponenten belyses i vilken utsträckning livet har 

en känslomässig innebörd. De problem och utmaningar individen ställs inför är 

värda att investera energi i. Att ha en hög känsla av meningsfullhet innebär att 

individen inte försöker undkomma sina problem eller utmaningar han/hon ställs 

inför, men däremot att individen snarare finner en mening i det som uppstått och 

försöker komma igenom det med värdighet (Antonovsky, 1991, kapitel 2).  

 

Känsla av sammanhang kan variera beroende på situation individen befinner sig 

i samt åldern hos individen kan ha en avgörande roll. För att uppnå så starkt 

KASAM som möjligt är det viktigt att alla tre begrepp förhåller sig till varandra 

genom att ha en hög begriplighet, hög hanterbarhet och en hög meningsfullhet 

till situationen bidrar det till ett starkt KASAM (Antonovsky, 1991). 

Problematisering 

Cancer är idag ett växande hälsoproblem runt om i världen och inte minst i 

Sverige där uppskattningsvis var tredje person insjuknar i cancer. Som ung 

vuxen att drabbas av cancer utsätts inte individen enbart för fysiska problem, 

dessvärre uppstår även problem som inte är synliga utanpå individen så som 
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psykiska, emotionella och existentiella. Dessa problem kan uppstå i samband 

med besked av diagnos, behandling eller biverkningar från läkemedel och olika 

former av behandlingar. Därför är det viktigt att belysa hur unga vuxna upplever 

sin cancersjukdom. Vårdandet av denna patientgrupp är krävande och 

utmanande just därför är det viktigt att i rollen som sjuksköterska ha kompetens 

och förståelsen för deras förändrade livssituation samt ha en helhetssyn på 

patienten för att främja till välbefinnande och livskvalité.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva unga vuxnas upplevelser av sin cancersjukdom. 

 

Metod 
Design 

Enligt Häggblom och Mattsson (2007) beskrivs patografier vara böcker skrivna 

i självbiografisk format som innefattar individens erfarenheter av sin 

sjukdomshistoria eventuellt skrivna i biografiskt format om en anhörig som 

drabbats av en sjukdom. 

Tre patografier i självbiografiskt format valdes ut för att kunna studera 

upplevelser hos unga vuxna som insjuknat i en cancersjukdom. Detta resulterar i 

en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats.  

 

Studien är inspirerad av Henricson och Billhult (2017) som beskriver att en 

kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska traditionen och avser att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen, därför passar den 

kvalitativa forskningen in i denna studie eftersom en kvalitativ forskning utgår 

från en detaljerad beskrivning av individers upplevelser där varje individ ses 

som en unik och verklighetsuppfattningen lika så. Genom att tillämpa en 
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induktiv ansats innebär detta att det insamlade material studeras från delar till 

helheten som i slutändan genererar en teori. 

 

Urval 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier är ett hjälpmedel för att finna den 

data som krävs för att svara på studiens syfte, men hjälp av detta kan 

nödvändiga kriterier inkluderas och exkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterier för denna studien var att patografier skulle vara 

självbiografier skrivna av unga vuxna i åldern 18 till 30 som insjuknat i cancer. 

Patografierna skulle innehålla information som speglar hur de upplevde sin 

cancersjukdom. Patografierna skulle vara skrivna på svenska. Båda könen 

inkluderades för att få ett bredare genusperspektiv. Exklusionskriterier för 

studien var patografier som beskriver tiden innan de unga vuxna fick sin 

cancerdiagnos samt att patografierna inte fick vara skrivna mer än fem år efter 

diagnostillfället. De unga vuxna fick inte lida av en annan sjukdom under tiden 

de skrev böckerna. Inflikningar från anhöriga exkluderades i studien.  

 

Datainsamling 

Insamlingen av de valda patografierna gjordes i första hand genom en sökning i 

LIBRIS med hjälp av sökorden biografi och cancer som gav resultat på 502 

träffar. Därefter användes sökorden patografi och cancer för att smalna av 

sökningen som gav ett resultat på 63 träffar. Träffmängden avgränsas till enbart 

Blekinges tekniska högskola som visade att alla 63 böcker fanns inne på skolans 

bibliotek. Och eftersom studien utgår från unga vuxnas upplevelse lades 

ytterligare en sökning till på 18 - 30 år som gav ett resultat på 0 träffar. Kontakt 

med en bibliotekarie togs på Blekinges Tekniska Högskola som bekräftade att 

sökfunktionen för specifikt åldersspann inte fungerar i LIBRIS sökbas. Vidare 

fortsattes sökning på Blekinges Tekniska Högskolas bibliotek där de 63 
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patografier plockades ner från hyllan och baksidestexten lästes igenom. 

Eftersom inklusion och exklusionskriterierna från början var fastställda var det 

lättare att sortera och utesluta böckerna som inte passade in på arbetets syfte. De 

tre valda patografierna är presenterade här:  

 
Författare: Gidlund Kristian 

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

År: 2013 

Förlag: Stockholm: Forum 

Sammanfattning: 27-årige Kristian är journalist och musiker som en helt vanlig 

torsdag får diagnosen magsäckscancer. Hans liv vänds upp och ner och i boken 

får man följa hans långa kamp mot cancern där han skildrar sina tankar kring 

livet och döden. 

 

Författare: Strömberg Johanna 

Titel: Draken lyfter i motvind 

År: 2001 

Förlag: Falun: Författarhuset 

Sammanfattning: Johanna är 24 år och har precis börjar på biomolyklärakemi-

programmet. När hon en dag upptäcker förstorade lymfkörtlar på halsen, det 

visa sig vara en svårartad kronisk lymfatisk leukemi. Öppet berättar hon om 

sina tankar och funderingar som gör att du som läsare får en tydlig bild av 

sjukdomsförloppet. Kampen mot cancern är inte lätt och det visar sig att 

Johanna är i behov av en transplantation, men vem kan rädda henne? 

 

Författare: Södergård Anders 

Titel: Strålmannen 

År: 2012 

Förlag: Uppsala: Andra sidan södergård 
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Sammanfattning:  Halvvägs in på läkarprogrammet i Uppsala och ett aktivt liv 

som Friskis och svettis ledare drabbas 25 årige Anders helt plötsligt av en 

ihållande huvudvärk som visar sig vara en hjärntumör. Här får vi följa Anders 

kamp mot den ovanliga hjärntumören och alla dess komplikationer som uppstår 

i samband med behandlingarna. Det är en tuff kamp mot den envisa 

hjärntumören. 

Dataanalys 
Lundman och Hällgren - Graneheim (2017) beskriver att arbeta manifest 

innebär att vara så textnära som möjligt och finna det uppenbara i innehållet 

vilket även leder till en tydligare förståelse av individernas upplevelse av ett 

fenomen. Lundman och Hällgren - Graneheim (2017) förklarar att läsning av 

texterna ett flertal gånger ger en tydligare helhetsbild av texternas innehåll som 

skall studeras. De valda patografierna lästes först igenom enskilt, för att försöka 

skapa sig en uppfattning om innehållet, därefter diskuterades patografierna för 

att se om textinnehållet uppfattades likadant. När detta konstaterades lästes 

böckerna ytterligare en gång för att få en helhetsuppfattning samt markera 

meningsenheter som tycktes svara på studiens syfte. Därefter skrevs alla 

relevanta meningsbärande enheter ner som svarade på syftet. Lundman och 

Hällgren - Graneheim (2017) beskriver att de meningsbärande enheterna är 

grunden i en textanalys som svarar på studiens syfte. För en mer lätthanterlig 

och åskådlig text kondenserades hädanefter de meningsbärande enheterna. 

Denna process innebär att texten kortas ner utan att den centrala innebörden går 

förlorad för att lättare kunna identifiera en kod. När kodningen var klar skrevs 

dokumentet ut med de meningsbärande enheterna, kondenseringarna och 

koderna för att kunna klippas ut och lättare placera de i olika högar där liknande 

koder hamnade i samma hög. Av högarna med liknande koder skapades tre 

huvudkategorier och 10 underkategorier. Under processens gång bollades 

koderna fram och tillbaka mellan de olika högarna ett flertal gånger för att 
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säkerställa att de hamnade i rätt underkategori för att sedan kunna placeras i rätt 

huvudkategori. 

 

Etiska överväganden  
Forskning inom omvårdnad undersöker ofta fenomen, upplevelser och 

erfarenheter hos individer därav är det av stort värde att ta hänsyn till etiska 

principer. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) finns det en skyldighet som 

värnar om deltagarnas värdighet och integritet. Det läggs stor vikt på att inte 

röja deltagarnas identitet eller skada deltagarna. Emanuel et al. (2008) beskriver 

några grundläggande principer att följa, autonomiprincipen som handlar om att 

människor har ett självbestämmande vad gäller delaktigheten i en studie. Detta 

bygger på god information så att individen själv kan fatta ett eget beslut om 

delaktigheten i studien. Författarna till patografierna har valt att offentliggöra 

sina berättelser för allmänheten och därför har författarna inte kontaktats för att 

ge samtycke till studien. Deltagarna har inte valt att delta i studien och kan 

därför inte hoppa av när dom vill, men autonomiprincipen togs hänsyn till och 

materialet samlades in med stor respekt och omtänksamhet. Göra-gott-principen 

handlar om att värna om individens välbefinnande, den består av två delar: att 

inte skada deltagarna samt maximera fördelarna och minimera skadan. Här vägs 

risken mot nyttan och att handlingen ska vara till fördel för någon annan. Med 

hänsyn till göra-gott-principen var att sjuksköterskor kan ta del av denna 

studiens 

resultat så deras kunskap utvecklas kring unga vuxna med cancer samt förbättra 

omvårdnaden och vårdmötet för just denna patientgrupp. Rättviseprincipen 

betonar att alla ska behandlas lika och detta tog författarna hänsyn till genom att 

författarna till patografierna behandlades rättvis samt värna om deras integritet. 

Texterna analyserades med respekt och så manifest som möjligt för att inte 
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förvränga deras tankar, känslor och upplevelser. 

 

Resultat 
Resultatet är baserat på tre patografier skrivna av unga vuxna i åldrarna mellan 

18 till 30 år. Patografierna belyser upplevelserna av hur det är att leva med en 

cancersjukdom. De tre huvudkategorier som framkom var emotionell pendling, 

förändringar i min existens och drivkraften i min cancersjukdom samt 10 

underkategorier (se figur1). I studiens resultat kommer författarna till 

patografierna benämnas som unga vuxna. 

 
Figur 1 är en sammanfattning av huvudkategorierna och underkategorierna. 

 

Emotionell pendling 
Under denna kategorin framkom en pendling mellan olika känslor och tankar, 

hur de unga vuxna tvingas till att brottas med känslor och tankar de aldrig 

tidigare behövt uppleva. Det är enligt de unga vuxna frustrerande och orättvist 
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att just de drabbats av en cancersjukdom och känslan av maktlöshet är stor, 

faktum att inget går att förändra tär något extremt på de unga vuxna. 

Att diagnosen är ofattbar 

De unga vuxna vill varken förstå eller ta till sig sanningen om att just de 

drabbats av en cancersjukdom. Önskan om att läkaren tagit fel är stor och 

förhoppningar om att läkaren ska ge information om att allt var ett stort misstag 

finns där för de unga vuxna. Men när insikten slog till att denna verklighet inte 

gick att förändra så förvandlades allt till en enda stor mardröm 

Att vara så ung och drabbas av cancer är orättvist, de unga vuxna ifrågasätter 

sitt liv och undrar varför just de drabbats och vad de har gjort för att förtjäna 

detta elände. Enligt de själva har de inte bidragit till något ont i livet för att 

drabbas av en cancersjukdom som sätter livet på sin spets. De unga vuxna 

upplevde att de levde i en slags förnekelse där förståelse för att ha drabbats av 

en cancersjukdom inte fanns. De såg och hörde allting om sin cancersjukdom, 

men att förstå faktum ville de inte. Allting upplevdes så overkligt och ofattbart 

att just de drabbats. Ovissheten sliter och önskan om att cancern vore mer 

konkret för att kunna konfrontera sin ilska och smälla till cancern på käften var 

enorm. Det som gick att konstatera var att livet har blivit långt ifrån vad de 

drömt om, en mardröm de ville vakna upp ur (Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; 

Södergård, 2012). 

 

”Jag tänker på hur orättvist detta är att just jag drabbades av det här” 

(Södergård, 2012, s.113). 

Blandade känslor 

Tankar och känslor som de unga vuxna aldrig behövt uppleva förut har nu 

uppstått och är nu en stor del av vardagen. Det är känslor och tankar som 

kväver, som de mot sin egen vilja tvingas brottas med dagligen. I samband med 

cancerdiagnosen upplevdes tankar och funderingar över livet, tankar kring 
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överlevnaden, livet efter döden och sitt avtryck som mest tydliga. Det som 

kunde konstateras var att ingenting spelade någon roll längre. Ingenting var 

roande längre, sorgen över sjukdomsprocessen var enorm och ännu större var 

sorgen över hur deras liv långsamt skulle försämras och förtvinas mot deras 

vilja. Upplevelsen av blandade känslorna av glädje och tacksamhet men framför 

allt känslor av oro, ångest och rädsla var de mest förekommande känslorna 

under sjukdomsförloppet. Cancersjukdomen medförde en rädsla de inte ville 

leva med. En rädsla om att cancersjukdomen är kapabel till att göra som den vill 

utan förvarning och denna rädslan var kvävande. Det var svårt för dem att 

erkänna att depressionen nu var en del av deras vardag. Att tvingas svälja sin 

stolthet och bekräfta att de inte mådde bra var ett svårt fall att erkänna. De unga 

vuxna upplever att det är ironiskt hur allting ibland känns som vanligt när 

allting egentligen vara upp och ner. Tankar och känslor brottas ständigt med 

varandra och ingen ro gick att finna. Allting upplevdes tomt, för deras värld 

hade fallit samman. Och det enda utvägen var att bita ihop när ovissheten var 

som störst genom att dölja sina tankar och känslor för att inte påverka 

individerna i sin omgivning. När allting upplevdes som en enda stor röra var det 

svårt att visa tacksamhet till livet och individerna i sin omgivning (Gidlund, 

2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012) 

 

!Jag har så många starka känslor inom mig. Hela tiden. Ilska, glädje, rastlöshet, 

nyfikenhet, besvikelse. Det var inte vad jag hade räknat med” (Gidlund, 2013, 

s.21). 

Dödsångest  

Upplevelsen av att döden flåsar en i nacken gör dem medveten om livets 

sårbarhet och döden är närvarande i varje sekund. Tankar på att de unga vuxna 

kan komma att dö tidigt är oroväckande och skrämmande och det finns ingen 

som helst önskan om att vilja dö så pass ung eftersom livet har så mycket mer 
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att erbjuda. De unga vuxna levde med en ständig oro och ångest över 

sjukdomen, om möjligheten att mer cancer skulle finnas i kroppen, oro över att 

de kanske inte får uppleva nästa dag och ångest över att verkligheten inte går att 

förändra. Dock upplevdes tankar på döden i vissa tillfällen som ljusa samt en 

befrielse när alla negativa känslor och tankar inte gick att hantera längre. Trots 

detta upplevdes viljan att fortsätta leva större trots att döden ibland kunde ses 

som en befrielse från deras elände (Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; Södergård, 

2012). 

 

”Inom mig kryper lite dödsångest fram igen som svärtar ner och förlamar allting 

omkring sig” (Strömberg, 2001, s.22).  

Maktlös 

Cancersjukdomen har tagit över makten, den är närvarande i hela deras tillvaro. 

Borta endast korta stunder. Den präglar och kommer att prägla resten av livet på 

gott och ont. Det tuffa är att de inte är kapabla till att göra något längre för allt 

handlar om sjukdomen numera och det är krävande att det måste vara såhär. 

Dessvärre finns inget annat tillval än att acceptera sitt öde, anpassa sig till de 

nya förutsättningarna och acceptera att läget inte kommer att förändras hur stor 

viljan än är. De unga vuxna upplever en oerhörd trötthet på sin cancersjukdom 

eftersom allt den medfört är enbart elände och tragiskt nog har den fråntagit 

dem deras liv, de är maktlösa i sina beslut om livet (Gidlund, 2013; Strömberg, 

2001; Södergård, 2012). 

 

”Vad spelar det för roll vad jag tycker, sjukdomen gör ändå som den vill, jag 

upplever en fullständig känsla av maktlöshet” (Strömberg, 2001, s.54). 
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Förändringar i min existens  
Under denna kategorin framkom hur cancersjukdomen påverkat de unga vuxna 

både fysisk men även mentalt. Att förlora sin identitet och förbli någon annan 

på grund av sjukdomen är för de unga vuxna en enorm börda. I samband med 

detta blev de unga vuxna medvetna om att tillvaron aldrig skulle vara sig lik 

igen, hela deras värld hade förändrats.  

Förändrat levnadssätt  

I samband med en cancerdiagnos upplevde de unga vuxna att vardagen inte 

längre var en självklarhet, allt skulle komma att förändras mot deras vilja. 

Vetskapen om att vardagen aldrig kommer vara sig lik och framtidsplaner som 

måste planeras om eller strykas bort från kalendern tär oerhört på dem. 

Ingenting är som förut längre, att tvingas avstå från sysslor de älskar, särskilt 

skolan och jobbet är oerhört ledsamt. Något som är ytterst tydligt är hur 

framtidsplanerna försvinner bort mot deras vilja. Känslorna av ovisshet om hur 

livet framöver kommer att se ut tär på de unga vuxna och påverkar deras tillvaro 

negativt (Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

”Det finns många saker som jag tänkt göra. Alldeles nyss, nu och under 

kommande månader. Jag har fåt lov att ställa in dem alla. Dragit stora streck 

över raderna i min kalender, suddat planer” (Gidlund, 2013, s.47). 

Kroppsliga förändringar mot min vilja 

De unga vuxna som drabbats av en cancersjukdom upplevde att deras kroppar 

förändras under sjukdomens lopp. Behandlingar som de unga vuxna genomgick 

var kirurgi, strålning, cytostatikabehandling eller stamcellstransplantation. 

Ingen av de genomgick enbart en form av behandling utan alla unga vuxna 

genomgick en kombination av de ovanstående behandlingsalternativen. Vilket 

resulterade i en hel del komplikationer och biverkningar i form av håravfall, 
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illamående, smärta och trötthet. De unga vuxna upplevde även att kroppen 

kändes felkonstruerad vilket gjorde det svårare för dem att acceptera sin nya 

kropp och i samband med detta uppstod en önskan om en garanti och bytesrätt 

på sin kropp. När det kom till själva utseendet var det speciellt håravfallet och 

viktminskningen som oroade de unga vuxna mest och i samband med detta 

upplevdes känslor av rädsla, ångest och sorg över denna förändring som skedde 

mot deras vilja. En form av skam uppkom då på grund av att de inte såg kloka 

ut och de kände sig fula, detta medförde att de unga inte ville vistas ute bland 

andra på grund av rädslan över vad folk skulle tycka och tänka. De kroppsliga 

besvären upplevdes som ett hinder i vardagen framför allt den djupa tröttheten 

som inte gick att vila bort hur mycket de än försökte. Detta förhindrade dem 

från att göra saker som de gärna ville uppleva på grund av att de inte hade 

någon kontroll över sina kroppar. De kände sig instängda i sina egna kroppar, 

ungefär som att vara instängd i en bur (Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; 

Södergård, 2012). 

”Tänk vad utsatt man blir när talet inte fungerar som det ska.  Eller när man inte 

kan styra sin kropp som vanligt” (Södergård, 2012, s.209). 

Identitetsförändring mot min vilja 

Upplevelsen av att förlora sin identitet efter sjukdomsbeskedet var skrämmande 

för de unga vuxna. Önskan och hoppet om att inte förlora sig själva och förbli 

densamma individ som innan cancersjukdomen var av störst betydelse för de 

unga vuxna. De betonade hur viktigt det var att få vara sig själv och rädslan 

över att förvandlas till en främling i sin egen kropp var oroväckande. 

Upplevelsen av att se sig själv brytas ner, att bli en annan individ var 

skrämmande och en ofattbar upplevelse de alla genomgick. De unga vuxna 

upplevde dock att det var lättare att hantera de kroppsliga dysfunktionerna än att 

se sig själv brytas ner och förändras till en okänd främling i sin egen kropp. 

Detta betraktades som det största slaget mot deras existens. En tydlig förändring 
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upplevdes när de blev inlagda på sjukhuset där identiteten byttes ut mot 

rumsnummer och i samband med detta upplevdes både en kroppslig och själslig 

förändring. Varje gång de såg sig själva i spegeln så stirrar en okänd individ 

tillbaka på dem. Faktum om att där finns två individer som tävlade om en plats 

inuti deras kroppar var oroväckande. Frågan var bara, vem kommer vinna, den 

nya identiteten eller mitt gamla jag? Vinnaren tros dessvärre vara den nya 

identiteten, inkräktaren, den mest fruktade. Upplevelserna av att ha en 

inkräktare i sin kropp och själ gav upphov till nya tankar och känslor, men 

framför allt en längtan om att få komma tillbaka till sitt gamla jag. (Gidlund, 

2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

”En okänd man i spegeln. Någon som jag aldrig sett förut. Jag undrar vem det 

är” (Gidlund, 2013, s.19). 

Drivkraften i min cancersjukdom 
Under denna kategorin framkom det stöd de unga vuxna fick från sin 

omgivning, anhöriga var till största delen motivationen och drivkraften till att 

fortsätta kämpa. Dock fann de även sina tidigare sysselsättningar som 

motiverande vilket även var en drivkraft till att fortsätta kämpa, just för att 

kunna återgå till sitt gamla liv. De unga vuxna upplever en stark önskan och 

längtan efter att bli friska för att kunna uppfylla alla sina drömmar och kunna 

skaffa barn samt att finna kärlek som de längtade efter. 

Stöd från omgivningen 

De unga vuxna upplevde att närheten till individer i sin omgivning, det vill säga 

familjen, vänner och skolkamrater blev större och mycket viktigare än den 

tidigare varit. Önskan och behovet av mer närhet än tidigare blev mycket 

tydligare under sjukdomsförloppet. 
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Närheten och umgänget med familj och vänner betydde mycket och det var en 

hjälp att fördriva tiden samt för att slippa känslan av ensamhet. Däremot 

upplevdes en känsla av ensamhet i sin sjukdom fram till de stötte på jämngamla 

individer med en liknande cancersjukdom. Genom att få en samhörighet och 

gemenskap med andra cancersjuka upplevdes det som en lättnad under 

sjukdomsförloppet där de kunde ventilera tankar och känslor vilket resulterade i 

en bättre inställning till behandlingar och tillfrisknande. De unga vuxna 

upplevde en evig tacksamhet till familj och vänner, som gav stöd och trygghet 

vilket var en av anledningarna till att de orka kämpa vidare under 

sjukdomsförloppet fast allt kändes mörkt och tungt under vissa perioder 

(Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

”Jag hade min familj och alla mina vänner nära inpå, och utan dessa hade jag 

aldrig orkat” (Södergård, 2012, s.321). 

Att hantera min cancersjukdom 

Cancersjukdomen är deras börda, deras kamp och deras resa, den är enbart deras 

och ingen annans. Ingen annan bär på stormen i deras bröst och de unga vuxna 

är de enda som måste utstå sjukdomen. Detta är enbart deras liv det handlar om, 

cancern får inte vinna därför måste de vända sin cancersjukdom till något 

positivt och kämpa till 110 procent oavsett vad som händer. Efter 

cancerbeskedet upplevde de unga vuxna att de inte kunde slösa tid och energi på 

saker de inte ansåg förgylla deras liv, de blev mer kräsna och tog tillvara på 

varje tillfälle och såg livet på ett helt annat sätt. I samband med sin 

cancersjukdom upplevde de unga vuxna att det enda sättet att ta sig igenom 

detta elände var genom att hålla sig sysselsatta med olika aktiviteter. De såg 

aktiviteter som en slags distraktion mot oron och alla negativa känslor som 

påverkade deras livskvalité. Dock uppstod många tillfällen då de inte orkade 

göra någonting alls längre men samtidigt var sysselsättning en motivation till att 
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fortsätta kämpa och den mest betydelsefulla distraktionen mot att falla i 

oönskade känslor och tankar. Läsa böcker, utforska naturen, rida på hästar, 

lyssna på musik, äta mat eller godis, anordna festligheter eller att bara ventilera 

tankar och känslor med vem som helst var olika sätt för dem att hålla igång. Att 

ventilera tankar och känslor upplevdes till en början svårt och icke acceptabelt 

men ansågs senare vara en av de bästa metoderna för sitt välmående. Det som 

går att konstatera är att de lärt sig manipulera kroppen med hjälp av tankar och 

aktiviteter för att må bra, vilket för dem innebar att ligga ett steg före 

sjukdomen och detta gav dem styrka för att fortsätta kämpa i vardagen 

(Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

”Men sanningen är att jag faktiskt har lärt mig att manipulera min kropp en hel 
del med hjälp av tankar och aktiviteter, allt för att må så bra som möjligt” 
(Strömberg, 2001, s.120).   

En tro på framtiden 

De unga vuxna upplever en stark önskan och längtan efter att bli friska, att bli 

friska och slippa ligga inne på sjukhuset, att slippa må dåligt och att få bli sig 

själva igen. Det fanns en oerhörd längtan efter att få komma tillbaka till 

vardagen som fanns innan cancersjukdomen tog över, en vardag som bestod av 

att gå till arbetet eller universitetet samt utföra vardagliga sysslor som de 

tidigare tagit för givet. De unga vuxna upplevde att de kände sig betydligt 

friskare när fick vistas i sin egen hemmiljö, att bara få sova i sin egna säng, laga 

egen mat och ta en lång dusch i lugn och ro till skillnad från att ligga inne i en 

sal på sjukhuset. Tron på en framtid beskrivs vara stark och därmed finns även 

en tro om att cancern inte kommer att segra över dem. Längtan efter att 

upptäcka nya platser runt om i världen, att få gå på konserter, äta goda maträtter 

eller bara spontana aktiviteter tillsammans med vänner och familj. Den största 

längtan var att finna någon att dela livet med, skaffa barn och åldras 
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tillsammans, detta resulterade till en stor drivkraft i kampen mot sin 

cancersjukdom (Gidlund, 2013; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

”Barnvagnar och pensionärer passerar mig. Jag vill också ha en liten. Jag vill 

också bli gammal” (Gidlund, 2013, s.185). 

 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva unga vuxnas upplevelser av sin cancersjukdom, 

därav valdes en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats som innebär att 

forskaren att forskaren går från delar till helhet där nya begrepp eller teorier 

försöker utvecklas, medan en deduktiv ansats däremot hade startat med en 

hypotes som ska testas mot studiens syfte, därav anses den deduktiva ansatsen 

inte optimal för studien syfte (Forsberg & Wengström, 2008). Henricson och 

Billhult (2017) menar på att den kvalitativa forskningen ger en detaljerad 

beskrivning av människors upplevelser där verklighetsuppfattningen är unik för 

varje enskild individ medan en kvantitativ forskning sammanställer statistik 

vilket inte kan möjliggöra hur människor upplevelser ett fenomen på samma sätt 

som en kvalitativ studie gör. 

  

Vidare menar Friberg (2017, kapitel 11) att skrivna berättelser, i detta fallet 

patografier ger en större möjlighet och en inblick till personens egna perspektiv 

av sin sjukdom vilket även bidrar till en djupare förståelse av individens 

livssituation. Skrivna berättelser ger enligt Olsson och Sörensen (2011, kapitel 

6) en lättare inhämtning av tankar, känslor samt minnen kring olika händelser 

som dessutom är välarbetade, valet av skrivna berättelser kan dock medföra 

vissa svårigheter gällande oklara föreställningar i textinnehållet där möjlighet 

till att ställa följdfrågor inte finns på samma sätt som i en intervjustudie. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att i en intervjustudie träffas 
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forskaren och deltagarna för att föra ett samtal där forskaren ställer frågor till 

deltagarna som svarar på studiens syfte. Här är det lättare att ställa följdfrågor 

ifall något är oklart med vad deltagarna förmedlar. En intervjustudie hade 

kunnat leda till en mer ämnesfokuserad och fördjupad kunskap inom det valda 

ämnen. Riktlinjer på Blekinges tekniska högskola samt den begränsade tiden för 

studien gjorde dock att det inte var möjligt att utföra intervjuer på patienter. 

Genom att utgå från vetenskapliga artiklar som oftast studerar en stor mängd 

individer och inte enbart en individ hade detta kunnat resultera i att ett flertal 

individers upplevelser hade sammanställts där ett bredare resultat hade 

framkommit dock inte så djupgående förståelse. Men för att få en bredare och 

mer djupgående förståelse för individers upplevelser av sin cancersjukdom 

valdes patografier eftersom dessa fastställer en mer etablerad kunskap (Rosén, 

2017). 

 

Sökningen av de utvalda patografierna genomfördes via LIBRIS som är ett 

gemensamt nationellt register över alla böcker som finns på svenska bibliotek 

runt om i Sverige (Libris.kb.se). Med hjälp av sökorden som står beskrivet i 

datainsamlingen resulterade detta i 63 patografier. Eftersom alla sökkriterier 

inte gick att uppfylla ledde detta oss vidare till Blekinges tekniska högskola där 

patografierna plockades ner och baksidestexten lästes för att utesluta alla 

patografier som inte passade till inklusionskriterier och exklusionskriterierna. 

Att inkludera enbart åldrarna 18 till 30 försvårade sökningen en aning då många 

av de 63 patografierna vi fick fram var skrivna av individer antingen under 18 år 

eller över 30 år, detta resulterade därmed i ett smalare spann av patografier att 

välja mellan som svarar på studiens syfte. Ett viktig exklusionskriterier var att 

de unga vuxna inte fick ha en annan sjukdom mer än sin cancersjukdom 

eftersom detta kunde påverka urvalet av meningsenheter där svårigheter hade 

uppstått i att skilja på vilket av sjukdomstillstånden som beskrevs samt att den 

andra sjukdomen skulle kunna påverka deras upplevelse av cancer. Patografier 
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som var skrivna mer än fem år efter deras cancerdiagnos exkluderades på grund 

av att deras upplevelse av cancer inte skulle hinna förändras för mycket. Detta 

eftersom upplevelsen av livssituationen förändras, känslor har hunnit bearbetats 

och situationen har accepterats. Faktorer som hade kunnat påverka studiens 

resultat hade varit om länder utanför Sverige hade inkluderats eftersom vården 

ser annorlunda ut i olika länder och upplevelsen kan därför uppfattas 

annorlunda. Patografierna skulle vara skrivna på svenska för att minimera de 

språkliga missförstånden och översättningen av böckerna hade kunnat resultera 

i att upplevelserna går förlorade. En ytterligare faktor som hade kunnat påverka 

studiens resultat vore om individer över 30 år hade inkluderats, detta hade 

resulterat i att ett flertal patografier hade kunnat användas men dock hade 

upplevelsen förmodligen uppfattats annorlunda eftersom dessa individer 

befinner sig i ett annat stadie av sina liv och hade kanske resulterat i att dem 

handskas med sjukdomen på ett annat sätt jämfört med dem unga vuxna. 

Wittenberg- Lyles och Sanchez- Reilly (2008) betonar även att individer i 

åldrarna 65 och uppåt är uppvuxna i en annan generation där döden är en 

naturlig del av livet och förväntas vid den åldern. Majoriteten av individer över 

65 år och uppåt drabbas också av andra sjukdomar som hade kunnat påverka 

upplevelsen av deras cancersjukdom. 

 

Efter läsning av baksidestexten resulterade det i tre valda patografier för 

studien. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är antalet patografier obetydligt 

eftersom resultat inte går att generalisera på alla unga vuxna med cancer och 

påverkar därmed inte studiens trovärdighet. Dock kan en likhet ses i 

upplevelserna hos de unga vuxna med cancer som kan resultera i en viss 

överförbarhet och därav har båda könen inkluderats som ger en ökad 

överförbarhet och inte enbart begränsas till män eller kvinnor. Lundman och 

Hällgren - Graneheim (2017) menar även på att tillförlitligheten ökar också då 

resultatet får ett bredare perspektiv med större variation.  
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Innehållsanalys är lämplig för vårdvetenskaplig forskning med kvalitativ ansats 

och användes därför till denna studien eftersom stegen i denna analysprocess 

var enkla att följa vilket resulterar i ett strukturerat resultat (Lundman och 

Hällgren - Graneheim, 2017). Patografierna lästes enskilt för att få en inblick i 

de unga vuxnas upplevelser av sin cancersjukdom vilket diskuterades 

gemensamt för att se om detta genererade i likvärdiga svar samt om 

patografierna passade studiens syfte. Därefter lästes böckerna ytterligare en 

gång vilket Lundman och Hällgren - Graneheim (2017) påtalar ger en djupare 

förståelse för att ingen viktig information ska gå förlorad. Enlig Lundman och 

Hällgren - Graneheim (2017) är användandet av en manifest ansats optimalt då 

detta bidrar till att helheten inte går förlorad. Vid bildning av kategorier 

påträffades ytterligare hinder med att skapa tydliga kategorier som inte föll in i 

varandra vilket ledde till att kodningen fick analyseras ytterligare innan 

slutgiltiga kategorier kunde fastställas. Även Lundman och Hällgren - 

Graneheim (2017) påpekat att bildningen av kategorier kan vara svårt när det 

handlar om individers upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 

Analysen i studien syftar till att svara på unga vuxnas upplevelser av sin 

cancersjukdom. De största centrala fynden som framkom var kroppsliga 

förluster, dagliga kamp av blandade känslor och slutligen hantering av sin 

cancersjukdom.  

  
Första fyndet i resultatet visade att de kroppsliga förändringarna som de unga 

vuxna upplevde ofta ledde till en negativ bild av sin egen kropp som resulterade 

i en förändrad självbild. Kroppsliga förändringar som de unga vuxna upplevde 

var försämrad aptit, försämrade smaklökar, viktförlust, hudutslag, illamående 

och trötthet var bland de vanligaste kroppsliga förändringar i samband med 
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behandling. Kuma och Schapira, 2012) menar att för kvinnor visade sig de 

kroppsliga förändringarna vara extra svåra då deras kroppar är förknippade med 

”skönhet” men även männen blev påverkade men inte i samma utsträckning 

som kvinnorna. I samband med en förändrad kropp kände de unga vuxna sig 

annorlunda och fula vilket resulterade i känslor av rädsla, skam, ångest och 

osäkerhet. Vad gäller symptomet trötthet påpekar Sultan (2018) att trötthet i 

samband med cancer är ett av det största fysiska problemet en patient måste 

handskas med som har en stor inverkan på det psykosociala livet samt 

livskvaliteten. Även Spathis et al. (2017) påpekar att cancerpatienter upplever 

trötthet som ett av de största problemen i vardagen som utgör ett hinder i 

vardagen. Därav är behovet av sömn och vila oerhört stort vilket har en 

inverkan på den psykosociala hälsan och vardagen. 

  

De unga vuxna beskriver det som att leva i någon annans kropp där de försöker 

balansera livet före och efter diagnosen samt att bevara bilden av sig själv under 

behandlingstiden och efter behandlingstiden. Vidare förklarar d att det svåraste 

har varit att finna sig själv i allt detta och hålla en balans mellan tidigare 

identitet och sin nya identitet. 

Resultatet visade att de kroppsliga förändringarna var lättare att hantera än att se 

sig själv brytas ner och bli någon annan. En stressor enligt Antonovsky (1991) 

är den förändrade självbilden som kan påverka individens självupplevda hälsa 

negativt. En stark och tydlig bild av sig själv gör det lättare att förhålla sig och 

hantera situationen individen befinner sig i. Resultatet visade att de unga vuxna 

förlorade sin identitet och självbild i sjukdomsprocessen, detta resulterade i att 

de hade svårt att acceptera just denna förändring som sjukdomen medförde. 

Resultatet visade till en början av sin cancersjukdom att de unga vuxna levde 

med en förnekelse över att det var de som var drabbade och en förhoppning 

fanns om att läkarna hade tagit fel. Enligt Antonovsky (1991) är allt som går att 

förutse begripligt hos individen om informationen som tas emot är 
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sammanhängande och tydlig eller vice versa, i resultatet framgick det hos de 

unga vuxna att informationen till en början var begriplig med tanke på symptom 

och besvär de sökte vård för, dock överensstämmer detta påstående inte med de 

unga vuxnas upplevelse eftersom cancerdiagnosen upplevdes obegriplig och 

ofattbart trots att det fanns en förutsägbarhet. Det finns utomstående stressorer 

där frågan om vem som bär skulden för just detta tillståndet väcks. En individ 

med en låg känsla av KASAM oftast skuldbelägger någon annan eller något 

annat. Detta anses dock vara en försvarsmekanism som i deras fall är en 

förnekelse av cancersjukdomen för att undkomma ansvaret för detta elände. 

  

Andra fyndet i resultatet var en daglig kamp av blandade känslor och tankar om 

livet just nu, överlevnad, döden och sitt avtryck på andra individer. Känslor som 

uppkom var oftast oro, ångest och rädsla, dels över sjukdomen, behandlingar 

och dess utveckling, men även om livet i sig som inkluderade familj och 

framtidsplaner. Till en början av sin cancersjukdom var det svårt för de unga 

vuxna att bekräfta att de brottas med känslor och tankar och enda utvägen enligt 

de själva var att bita ihop och hålla en fasad utåt, trots detta visade resultatet att 

de inte fann någon ro och därav fick de till slut bekräfta att de hamnade i en 

depression. Risken att hamna i en depression är stor efter att ha genomgått en 

cancerbehandling, framförallt på grund av alla omständigheter som en 

cancerdiagnos medför i form av behandlingar, förändrad kropp, uppehåll från 

studier eller jobb vilket resulterar i många känslor som ska bearbetas. Tonsing 

och Ow (2018) menar på att om de unga vuxna inte får hjälp och stöttning att 

ventilera och prata om sina känslor är det lätt att känslorna tar över och leder till 

en depression. Resultatet visade även att döden ständigt var närvarande vilket 

var skrämmande för de unga vuxna. Ibland sågs döden som en befrielse för att 

undkomma alla negativa känslor och tankar. Mutsaers (2016) bekräftar att 

rädsla för canceråterfall är vanligt hos cancerpatienter och i samband med detta 

uppstår ofta dödsrelaterade tankar, känsla av ensamhet, rädsla, oro och 
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osäkerhet. Dessa tankar och känslor beskrivs som svåra att kontrollera vilket 

även ökade över tid och hade en inverkan i det dagliga livet. Vad gäller 

hanterbarhet beskriver Antonovsky (1991) att redskap är viktiga resurser för att 

uppnå känsla av hanterbarhet, resurser som vänner, familj eller sjuksköterskan 

är sådana individer som går att vända sig till under tuffa perioder.  

 

Det sista centrala fyndet som framkom i resultatet var drivkraften i deras 

cancersjukdom som inkluderade stöd, olika copingstategier och en tro på en 

framtid. En gemensam beståndsdel hos de unga vuxna var att få ventilera sina 

känslor och tankar då detta upplevdes som mest välbehövligt för deras hälsa och 

välmående. Cinar, Yildirim, Yesilbalkan och Pamuk, (2018) beskriver att familj 

och vänner var väldigt uppskattade under sjukdomsförloppet för de unga vuxna 

eftersom de bidrog med trygghet och stöd i kampen mot cancern. Att finna 

gemenskap med andra cancersjuka upplevdes som en lättnad hos de unga vuxna 

för där blev de sedda för den individen som de var och kunde prata ut om sina 

tankar och känslor kring cancer, behandling, familj och framtiden. Även 

Iannarino, Scott och Shaunfield, (2016) bekräftar att familj och vänner vara en 

av de viktigaste faktorerna för de alltid fanns tillgängliga och bidrog ständigt 

med stöd i de unga vuxnas kamp mot sin cancersjukdom. Relationer under 

sådana här omständigheter bekräftas även bli mycket bättre än de tidigare varit. 

De unga vuxna beskriver att deras prioriteringar samt syn på livet har förändrats 

där de inte tar något för givet och dem lever en dag i taget. Gemensamt för de 

unga vuxna fanns en vilja samt en drivkraft mot sin cancersjukdom genom 

sysselsättning, familj och vänners stöd och gemenskapen med andra 

cancersjuka. Meningsfullhet är när individer upplever att deras situation är värd 

att kämpa för. Det handlar om motivations komponenter som gör att de känner 

ett engagemang och ett värde att investera sin tid i situationen som står framför 

de. Att finna en meningsfullhet genom olika aktiviteter och sammanhang vilket 

stärker individens KASAM (Antonovsky, 1991). I resultatet framkommer det 
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att de unga vuxna fann meningsfullhet via sina sysselsättningar och umgänget 

med familj och vänner.  

 

Slutsatsen som går att dra utifrån KASAM och resultatet är att de unga vuxna 

upplever en låg känsla av begriplighet, en låg känsla av hanterbarhet men 

däremot en hög känsla av meningsfullhet vilket enligt Antonovsky (1991) 

definierar som en press uppåt för individen. Antonovsky menar på att denna 

kombination är väldigt intressant till skillnad från resterande kombinationer 

eftersom individen i detta fallet förväntas visa stort mod och visar ett djupt 

engagemang i sitt sökande efter förståelse och resurser. Det finns aldrig några 

garantier för att individerna kommer lyckas med sitt sökande men det finns 

alltid en chans. Det som går att konstatera är att denna kombination av 

komponenter i KASAM överensstämmer med de unga vuxnas upplevelse av sin 

cancersjukdom. 

  

Slutligen vad gäller sjuksköterskans roll i möte med cancerdrabbade unga vuxna 

bör stor vikt läggas vid kommunikation och ett bemötande anpassat till deras 

ålder då denna patientgrupp står inför psykosociala utmaningar i samband med 

deras ålder som är annorlunda från äldre personer. Det är av största vikt att 

sjuksköterskan tillämpar personcentrerad vård för att kunna vårda patientens 

individuella behov. Genom att tillämpa personcentrerad vård med en öppen och 

informativ kommunikation ger detta sjuksköterskan en större inblick och 

förståelse för patienten och kan lättare skapa en nära relation till patienten och 

på så sätt identifiera deras behov (Belpame et al., 2016). Att drabbas av cancer 

som ung vuxen försvårar identitetsutvecklingen, autonomin och skapandet av 

nya relationer och i samband med detta är det viktigt att de unga vuxna får rätt 

stöd från omgivningen framför allt från sjukvårdspersonalen genom att 

uppmuntra till olika stödgrupper och samtalsterapi. Att få möjlighet och träffa 

jämnåriga cancerdrabbade patienter har visats ge goda resultat på de unga 
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vuxnas välbefinnande, då sjukdomen samt gemensamma intressen diskuteras 

(Knox et al.,2017). Som tidigare nämnt är det alltid viktigt att sjuksköterskan 

utgår från patientens självbestämmande, tillämpa personcentrerad vård, tillämpa 

en öppen kommunikation, är lyhörd, och stötta den cancerdrabbade för att 

individen ska kunna uppleva en känsla av välbefinnande och livskvalité 

(Blaseg, Daugherty, & Gamblin, 2014). 

 

Slutsats  
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka upplevelser unga vuxna mellan 

18 till 30 år upplever efter de fått ett cancerbesked och tiden därefter när de 

genomgår behandlingar. Resultatet riktar sig till vårdpersonal som kommer i 

kontakt med unga vuxna som har/med en cancerdiagnos. Resultatet samt 

tidigare forskning visar på att de unga vuxna genomgår många förändringar när 

en behandling påbörjas, allt från att få en förändrad vardag där uppehåll från 

skola och arbete måste tas, en förändring när det gäller sin självbild samt 

kroppsliga symtom och besvär som uppkommer i samband med behandling och 

alla tankar och känslor detta medför på livet, döden och framtiden. Detta ledde 

till att de unga vuxna fann olika strategier för att ta sig genom denna tuffa 

period av behandlingar och tid för återhämtning. Genom resultatet i denna 

studie om hur unga vuxna upplevde sin cancersjukdom hoppas vi på att 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal lättare kan identifiera och förstå vad de 

unga vuxna genomgår och på så sätt få en utökad kunskap och förståelse som 

leder till att på ett bättre sätt kunna hjälpa de unga vuxna i den nya livssituation 

de står inför. När sjuksköterskan uppmärksammar deras problem och behov 

leder det till bättre vårdmöte där sjuksköterskan visar lyhördhet och empati, 

detta leder till en ökad personcentrerad vård där den unga vuxna får vara en del 

av vårdteamet. 
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Mer forskning om närståendes upplevelse hade resulterat i en bättre vård för de 

unga vuxna för de beskriver att närstående är den viktigaste delen i kampen mot 

cancern. De unga vuxna nämner även en brist i hjälpen att komma tillbaka till 

ett ”normalt” liv, det vill säga tillbaks till skolan eller arbetet efter att ha varit 

borta under en längre tid. 

Därför hade forskning om att starta en onkologisk avdelning för unga vuxna där 

det fanns tydliga riktlinjer för vården av de unga vuxna, stöd till närstående 

samt hur vårdpersonalen på bästa sätt hjälper de unga vuxna tillbaka efter en 

lång tid på sjukhuset. Detta hade även resulterat i en gemenskap bland de unga 

vuxna som vårdades på en gemensam avdelning där de kan finna stöd i andra 

som är i en liknande livssituation vilket ökar deras välbefinnande. 
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gjordes tillsammans. Fanny stod till största del för inhämtning av fakta från 

böckerna medan Sonya stod för det flesta av artiklarna. Alla delar i arbetet är 

diskuterade, lästa, finslipade och granskade av båda två.  
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Bilaga 1 Meningsenheter  
 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
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Karusellen var 

igång och jag 

förstår fortfarande 

ingenting, fem 

månader senare. 

Förstår 

fortfarande 

ingenting efter 

fem månader. 

oförståeligt  

 

 

 

 

cancerdiagnosen 

är ofattbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionell 

pendling  

Varför? Vad har 

jag gjort för att 

förtjäna det här? 

Vad har jag gjort 

för att förtjäna 

detta? 

Orättvist 

Jag har aldrig 

tidigare blivit så 

förvånad. Aldrig 

tidigare så 

besviken. Aldrig 

känt mig så död 

och levande, på 

en och samma 

gång. 

Aldrig blivit så 

förvånad och 

besviken. Aldrig 

känt mig så död 

och levande på 

samma gång. 

Död och levande 

på samma gång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandade känslor 

Jag har så många 

starka känslor 

inom mig. Hela 

tiden. Ilska, glädje, 

rastlöshet, 

nyfikenhet, 

besvikelse. Det 

var inte vad jag 

hade räknat med. 

Många känslor 

inom mig, hela 

tiden. Ilska, glädje, 

oro, rastlöshet, 

nyfikenhet, 

besvikelse. Inte 

vad jag räknat 

med. 

Blandade känslor 

Allt som jag skulle 

kunna vara 

tacksam över har 

slukats upp av 

sorg och rädsla, ja 

ren och skär 

skräck. 

Allt jag kan vara 

tacksam över har 

slukats upp av 

sorg och rädsla. 

Uppslukad av sorg 

och rädsla 

När tankarna är 

som mest cyniska 

ser jag döden som 

en befrielse. 

Döden är en 

befrielse 

Befrielse  
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Det finns så lite 

att säga när orden 

inte räcker till. När 

döden är större än 

livet. 

Så lite att säga 

när ord inte räcker 

till. Döden är 

större än livet. 

Döden större än 

livet. 

 

Tankar på döden 

Ändå är det bara 

att snällt 

acceptera 

eftersom jag inte 

kan förändra 

saken ett enda 

dugg. 

Bara att 

acceptera, kan 

inte ändra något. 

Måste acceptera  

 

 

 

Maktlös 

Vad spelar det för 

roll vad jag tycker, 

sjukdomen gör 

ändå som den vill, 

jag upplever en 

fullständig känsla 

av maktlöshet 

Sjukdomen gör 

som den vill, 

upplever 

maktlöshet 

Känsla av 

maktlöshet 

     

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det finns många 

saker som jag 

tänkt göra. 

Alldeles nyss, nu 

och under 

kommande 

månader. Jag 

har fått lov att 

ställa in dem 

alla. Dragit stora 

streck över 

raderna i min 

kalender, suddat 

planer. 

Dragit stora 

streck i 

kalender. Suddat 

planer. 

Ändrade planer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrat 

levnadssätt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under min 

sjukdomstid har 

nog största 

Ledsen på grund 

av oförmågan 

att plugga och 

Oförmåga att 

plugga och 

jobba 
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upphovet till 

ledsnad varit 

just oförmågan 

till att inte kunna 

plugga och 

jobba som 

vanligt. 

jobba som 

vanligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i 

min exitens 

Eftersom jag 

ofrivilligt har 

blivit så totalt 

försoffad i den 

fysiska 

begränsningen 

som sjukdomen 

ger. 

Totalt försoffad i 

den fysiska 

begränsningen 

som sjukdomen 

ger. 

Fysisk 

begränsning 

 

 

 

 

 

Kroppsliga 

förändring mot 

min vilja  

Jag är tröttare 

än någonsin, 

tröttare än 

någon frisk 

person kan 

föreställa sig, 

tröttare än 

tröttast. Min 

kropp är gjord 

av bly, det kan 

inte vara på 

något annat sätt. 

Tröttare än 

någonsin. Min 

kropp är gjord 

av bly. 

Kroppen gjord 

av bly  

     

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
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Folk har kommit 

på besök 

varenda dag, 

vilket absolut 

sätter guldkant 

på 

sjukhustillvaron. 

Besöken sätter 

guldkant på 

sjuhustillvaron. 

Besöken är guld 

värda. 

 

 

 

 

 

Stöd från 

omgivningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivkraften i 

min 

cancersjukdom 

Fast helt ensam 

var jag aldrig. 

Jag hade min 

familj och alla 

mina vänner 

nära inpå, och 

utan dessa hade 

jag nog aldrig 

orkat. 

Aldrig ensam. 

Utan min familj 

och vänner hade 

jag aldrig orkat. 

Aldrig utan 

familjen. 

Men sanningen 

är att jag faktiskt 

har lärt mig 

manipulera min 

kropp en hel del 

med hjälp av 

tankar och 

aktiviteter, allt 

för att må så bra 

som möjligt. 

Har lärt mig 

manipulera min 

kropp med hjälp 

av tankar och 

aktiviteter. 

Manipulerar min 

kropp 

 

 

 

 

 

 

 

Att hantera min 

cancersjukdom 

   

Barnvagnar och 

pensionärer 

passerar mig. 

Jag vill också ha 

en liten. Jag vill 

också bli 

gammal. 

Barnvagnar och 

pensionärer 

passerar mig. 

Vill ha en liten, 

vill bli gammal. 

Vill ha barn, vill 

bli gammal. 

 

 

 

 

En tro på 

framtiden 

Det finns så 

mycket som jag 

önskar, så 

Mycket jag 

önskar och 

längtar efter. 

Önskar och vill 

göra mycket. 
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mycket som jag 

längtar efter. Så 

mycket som jag 

har kvar att 

göra. 

Mycket kvar att 

göra. 
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