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SAMMANFATTNING: 

 

Syftet med den här studien är att skaffa kunskap om hur skönlitteraturen i form av 

självbiografier och dagböcker beskriver människors upplevelser och hur de handskas med 

väntetiden mellan undersökning och svar på undersökning där frågeställningen är allvarlig, 

för att förstå och därigenom bättre kunna bemöta dessa människor i samband med 

undersökning. Bakgrunden ringar in och beskriver begrepp, som återfinns i vetenskaplig 

litteratur, av betydelse för denna tidsperiod såsom tid, väntan, hälsa, sjukdom och 

psykologiska begrepp. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys av berättelser i publicerade 

biografier och dagböcker. I berättelserna har jag funnit tre huvudkategorier beskrivna, 

känslor, strategier och omgivning samt begreppen tid och väntan. Föränderliga känslor, 

framförallt oro, och ångest som varierar i styrka under denna tidsperiod dominerar. För att 

klara av sin situation berättar om människorna om probleminriktade och emotionella 

strategier. Att göra något praktiskt och söka kunskap eller bortträngning, undvikande och 

förberedelse. Anhöriga och sjukvårdspersonal har stor betydelse för hur väntetiden kommer 

att gestalta sig. Även tid, som går mycket långsamt eller står stilla, och väntan finns beskrivet. 

Resultatdiskussionen försöker koppla ihop bakgrund och resultat samt mina egna funderingar. 

Berättelserna beskriver människor i förändring som befinner sig mellan hälsa, ibland sjukdom 

och ett frågetecken, där känslor och tidsuppfattning förändras och kanske vi blir 

nutidsmänniskor från att ha varit koncentrerade på framtiden. Kroppen signalerar oro och 

ångest men just nu kan inget göras åt situationen. Risken för missförstånd är stor i mötet med 

sjukvården och dess eget språk och bemötandet är mycket viktigt även om vi som personal 

inte alltid kan förstå och läsa av patienterna. 
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INLEDNING 

 
De flesta av oss har väntat. Kanske på att föda barn, väntat på bussen, läkaren och väntat på 

besked från en undersökning vi genomgått eller ett prov vi tagit. Många har väntat på besked 

där frågeställningen på remissen varit av allvarligare art, till exempel tumör, där beskedet har 

kunna komma att innebära stora förändringar i vårt liv. Från att vara frisk till att ha drabbats 

av en allvarig, ibland livshotande sjukdom eller fortsätta vara frisk.  

Denna väntan är något vi sällan talar om och vi kanske tar för givet att vi alla vet vad det 

innebär. Det är denna väntan på svar efter att ha genomgått en undersökning, en del i en 

transitionsprocess från de första symptomen på sjukdom, söka läkare, bli utredd för att till slut 

få vetskap. I mitt dagliga arbete på en röntgenavdelning träffar jag dessa människor dagligen, 

och för att bättre kunna sätta mig in i och förstå den här tidsrymden, vill jag i min uppsats 

försöka öka min förståelse för patientens upplevelse av sin väntan och hur de hanterar den. I 

bakgrunden ”ringas” några begrepp och företeelser in som kan ha betydelse för hur väntetiden 

upplevs.  

 

1. BAKGRUND 

1.1. Tid 

På 1700-1800-talet skedde ett kulturmöte mellan två olika tidsuppfattningar. 

Den traditionella. Bondens cykliska tid byggd runt arbetsuppgifterna och dagens längd: 

uppgiftsorienterad och den standardiserade tidsuppfattningen, vi ”lever i idag”, där vi bryter 

ned tiden i mekaniska småbitar såsom sekunder, dygn, veckor etc., tidsorienterad. 

Industrialisering och produktion kom på 1800-talet att ställa helt nya krav på människorna. 

För att lära befolkningen att disciplinera tiden var den obligatoriska skolan det viktigaste 

redskapet. Vällingklockan och fabriksvisslan började styra människorna. Kyrkan var med på 

ett hörn och monterade en klocka högst upp i kyrktornet (Angelöw 1990, 2000, ss.176-180). 

Tiden och klockan styr vår tillvaro och sättet att leva här i Västvärlden även idag. De flesta av 

oss är ”framtidsmänniskor ”som tänker på vad som kommer att hända i morgon och längre 

fram. Andra tidsuppfattningar beskriver Hanssen (1998), är ”nutidsmänniskorna” som lever i 

nuet. De säger till exempel ”vi ses” istället för ”vi ses i morgon”. Hit hör många av våra 

invandrare. ”dåtidsmänniskorna” är de som vill leva kvar och behålla det gamla och inte vara 

med om några förändringar (Hanssen 1998, s.79-80). I västvärlden ser vi även tiden som en 

begränsad vara, och använder uttryck som ”slösa inte med tiden”, tid är pengar” och ”tiden är 

knapp”, vilket gör att vänta för oss är ett lidande eller som Herlitz (1999, s.59) skriver ”en 
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skymf”. Tiden har en början och ett slut. Vi föds, vi dör, och efter detta existerar vi inte 

längre. I andra kulturer där människorna anser sig bli pånyttfödda och ha evigt liv är inte tiden 

lika viktig. I det formella tidssystemet finns klockan, år, månader och dagar. Ett annat 

tidssystem kan kallas det informella. Här återfinner vi begrepp som ”en stund” och ”snart”, 

vilka inte låter sig beskrivas så lätt, men vi vet alla vad de betyder. Däremot betyder de olika 

långa tidsperioder i olika kulturer (Herlitz 1999, s.60). 

 

1.2. Väntan 

En litteraturstudie i form av en konceptanalys ger en ”mångsidig definition av begreppet 

väntan” där egenskaperna osäkerhet och att tappa kontroll utgör två meningsfulla egenskaper i 

begreppet. 

”Ett fenomen som är en stationär ännu ospecificerad tidsram inom  

vilken uttryck av osäkerhet beträffande det personliga resultatet förblir ovisst för en 

begränsad tid, men med ett bestämt/avgränsat syfte av något förväntat” (Irvin 2001). 

Min översättning.   

Tolv anhöriga i väntrummet på en intensivvårdsavdelning har intervjuats i en studie där en 

öppen fråga ställdes om deras upplevelse av att vänta.  

”Väntan är en upplevd erfarenhet av vaksam uppmärksamhet på ytan mitt i ett ovisst 

turbulent lugn som belåtet/förnöjsamt uppstår i samband med ökande engagemang” 

(Bournes & Mitcell 2001). Min översättning. 

Familjers upplevelser i samband med att ett barn i familjen fått ett cancerbesked har studerats 

genom intervjuer och utvalda data från longitudinell studie. I studien framkom, att väntan utan 

att veta svaret var den värsta tidsperioden för familje-medlemmarna.  ”Osäkerhet, oro som 

huvudsakligen sysselsatte deras tankar, sårbarhet och hjälplöshet”. Min översättning. Många 

av barnen talade inte om, eller kunde inte minnas denna period (Clarke-Steffen 1993).  

I gruppintervjuer av 33 kvinnor som väntade på besked från en onormal mammografi-

undersökning beskrivs väntan som ” en intensiv och ofta ångestfylld upplevelse” för 

kvinnorna och deras familjer Min översättning (Thorne et.al.1999). 

 

1.3. Hälsa 

Gunilla Tegern beskriver i sin avhandling (Tegern, 1994, s. 45) där hon har undersökt 

vardagliga uppfattningar om hälsa och sjukdom, att hälsa kan beskrivas förhålla sig till 

sjukdom i en rumslig vertikal relation. Hälsa befinner sig däruppe, uppåtgående rörelse mot 

toppen och sjukdom därnere, nedåtgående rörelse mot botten.  
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Begreppet hälsa kan definierats på flera sätt såsom: 

Hälsa= Frånvaro av sjukdom 

Hälsa= Välbefinnande  

Hälsa= Balans 

Hälsa= Styrka   

Hälsa= Ett idealtillstånd, den goda hälsan 

Definitioner och föreställningar av hälsa och sjukdom befinner sig på olika nivåer. 

Välbefinnande- ”den omedelbart levda nivån” och sjukdom- ”en händelse på en biologisk 

kroppslig nivå” som kan påverka varandra, men inte alltid (Tegern, 1994,  

ss. 50-81) 

 

1.4. Sjukdomskarriär 

Andrew Twaddle (1981) citeras av Svensson (1993, s.103) där sjukdomskarriär beskrivs som 

en process innan diagnosen ställs. 

”En process av valsituationer och beslut som en person genomgår i samband med 

att han/hon upptäcker symptom på sjukdom, börjar må dåligt och kanske så 

småningom söker läkare och blir patient”. 

När en människa blir sjuk sätts vår normala livsföring ur spel. Vi måste omvärdera oss själva, 

skapa en ny kroppsuppfattning och jagbild samt rekonstruera den verklighet vi lever i, ofta i 

samspel med människor omkring oss (Svensson1993, s.106). (Drugge 1988, s.53) formulerar 

en mer specificerad tidpunkt att bli patient. ”En människa blir patient i samband med 

inregistrering inom hälso- och sjukvården”. 

 

1.5. Sjukdom 

 ”Sjukdom är ett tillstånd som framför allt karaktäriseras av att det skiljer sig från det levda 

tillstånd som vi normalt befinner oss i, från den biologiska normen”, och ”våra föreställningar 

om sjukdom refererar inte i första hand till biologiska processer, utan till det erfarna, till det 

levda, till upplevelser och hinder”. 

Sjukdom kan vara på den levda nivån eller ett fel i kroppen. Det är också ”både att inte vara 

den man tidigare var och att inte vara som andra”.  Ett exempel på temporal dimension av 

sjukdom, är tankar om att det pågår ”smygande och långsamma processer i vårt inre” (Tegern 

1994, ss. 85-90). Att vara sjuk förknippas ofta med smärta och lidande och en sjuk människa 

kan även befinna sig i ett utanförskap. De friska har sitt att sköta medan den sjuke står 

utanför. Kännetecken på sjukdom kan refereras till erfarenheter (hängig) och biologiskt 
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(feber). Att ha en sjukdom behöver heller inte ge några symptom. Vår uppfattning om orsaker 

till sjukdom kan vara egna handlingar, andras handlingar och icke handlingar (Tegern 1994). 

 

1.6. Mötet 

Kommunikation mellan människor sker genom att vi utbyter meddelanden till varandra. 

Dessa kan ses som broar mellan människor. Avsiktlig kommunikation, när jag vill påverka 

andra och oavsiktlig, den kommunikationen jag inte är medveten om. Dessa meddelanden 

sänder vi hela tiden till vår omvärld (Herlitz 1999, s. 65). I alla behandlings-situationer 

(undersökningar) finns två individer. Behandlaren och den behandlade. Deras möte styrs av 

kulturellt bestämda former för samspel, olika uttrycksformer och förväntningar. Människor 

från samma kultur förstår oftast varandra, men om behandlaren och den behandlade kommer 

från olika kulturer finns risk för missförstånd (Hanssen 1998, s.61).  

Den ”vardagliga föreställning” vi har av hälsa och sjukdom, styrs av våra erfarenheter och av 

en kollektiv samhällelig uppfattning, som påverkas av många faktorer (Tegern 1994). Det är 

viktigt att som professionell vårdpersonal känna till, förstå och vara observant på alla dessa 

aspekter i kommunikationen med patienten. Många gånger träffar sjukvårdspersonalen 

patienterna bara en kort stund på vårdcentraler, mottagningar och vid undersökning, och då är 

det viktigt att mötet blir så bra för patienten som möjligt (Hanssen 1998).  

Människor som väntar på svar från en undersökning befinner sig i en transitionsprocess 

(Meleis 1991, ss.103-104 ) mellan upptäckt av symptom till diagnos och ev. behandling 

eller ”friskförklaring” där vårdare/undersökare och patient möts vid ett eller ett par tillfällen. 

Inom sjukvården och särskilt på de avdelningar och mottagningar patienterna kommer till för 

att ta ett prov eller genomgå en undersökning blir patientmötet oftast mycket kort och ”man 

hinner inte med så mycket”, men det behöver inte betyda att dessa möten är av sämre kvalité. 

Faulkner (2000, ss. 90-94) beskriver fyra interaktionsnivåer i mötet med patienten. Nivå 0, där 

ytliga samtal om väder och vind avhandlas. Nivå 1, där känslor kan antydas. På nivå 2, nämns 

känslor och slutligen på den 3:e nivån uttrycks känslor och kan diskuteras i interaktionen 

mellan patient och sjukvårds personal. Vid dessa korta möten kan Imogene Kings 

omvårdnadsteori passa in. En systemteori för måluppfyllelse. Patient och sjuksköterska möts. 

De uppfattar varandra (perception), bedömer varandra och de handlar. Sedan följer 

reaktionen, interaktionen och slutligen genomförandet Forchuk & Sieloff-Evans & O´connor 

(1995, ss. 69-117). 
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Karin Halvorsen
1
 säger att, när patienten vill tala, var tydlig. Det är viktigt att säga till om 

man inte har tid att lyssna, då kan patienten välja att tala eller vara tyst. Hon säger vidare, 

avseende korta möten att det handlar om medmänsklighet på professionell grund. Alla 

behöver inte vara psykosociala experter. 

 

1.7. Stress 

1.7.1 Fysiologisk stress 

Kroppen fysiologiska rektioner på stress är ganska likartade och har många gemensamma 

drag oavsett vilken typ av stress vi utsätts för. Autonoma nervsystemet, den del av perifera 

nervsystemet som inte är viljestyrt och som ansvarar för kroppens inre miljö, delas in i det 

sympatiska och det parasympatiska systemet. Det sympatiska aktiveras vid stress och fysiskt 

krävande situationer och hypotalamus stimulerar binjuremärgen att producera adrenalin, 

noradrenalin och dopamin (katecholaminer). De har till uppgift att förbereda kroppen 

inför ”belastande och kritiska situationer”, fysiska och psykiska. Effekten av detta är bland 

annat att blodtryck och puls ökar. Nedbrytningen av fett och glykogen ökar och 

tarmperistaltiken minskar (Människan fysiologi 1993, s.216). Dessa funktioner är viktiga för 

kroppen vid kortvariga stressituationer, men när stressen vi utsätts för blir långvarig 

uppkommer negativa effekter och risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar ökar 

(Människans fysiologi 1993, ss.132-140). 

 

 1.7.2. Psykologisk stress 

”Psykologisk stress är ett speciellt samband mellan människa och omgivning vilket upplevs 

som påfrestande eller överstiger hans eller hennes resurser, och därmed riskerar hans eller 

hennes välbefinnande” (min översättning) Lazarus (1984, s. 19).  

En stressor (yttre stressande händelse) enligt Lazarus, kan delas in i tre underavdelningar där 

den första är, stora händelser vi ej kan påverka och som berör många människor såsom krig 

och naturkatastrofer. Den andra kallas stora förluster som berör en eller ett fåtal människor till 

exempel svår sjukdom och den tredje typen av stressor benämns dagliga förtretligheter 

(Lazarus & Folkman 1984, ss. 12-13). Cullberg (1988, s. 44) beskriver en stressor som 

en ”fysisk eller psykisk påfrestning som mobiliserar och frestar på den psykiska 

reservförmågan” och ger exempel ”långvarig fysisk överansträngning”. Antonovsky (1987) 

                                                 
1
 Kurator vid Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 2003. 
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skriver att livshändelsestressorer kan definieras i tid och rum och att det viktiga inte är 

händelsen i sig, utan alla de följder den ger upphov till. 

När vi utsätts för en stressor gör vi först en primär bedömning, där tidigare erfarenheter har 

stor betydelse. Är händelsen oviktig, positiv eller stressfull? En händelse vi bedömer som 

stressfull kan antingen uppfattas som en förlust, ett hot eller en förändring. Därefter görs en 

sekundär bedömning av stresshändelsen där vi bedömer vad som skulle kunna och kan göras. 

Beroende på denna tolkning bestämmer vi om en viss copingstrategi passar den aktuella 

situationen och gör även en utvärdering av konsekvenserna av att använda den. En ny 

utvärdering görs efter att ny information erhållits genom att prova en strategi, eller att vi 

erhållit information av en annan människa. Dessa kognitiva bedömningsprocesser behöver 

inte alltid vara medvetna (Lazarus & Folkman 1984, ss. 53-54). 

 

1.8. Ångest 

Cullberg (1988, s.36) beskriver förmågan att känna ångest som en av människans centralaste 

skyddsmekanismer för att överleva och kan få människan medveten om att han/hon behöver 

göra något åt sin situation. Oro räkans till samma slag av känsla. Symptom på ångest kan vara 

fysiska obehag vid lägre grad av ångest, vi kan bli irriterade, trötta och nedstämda. Reaktiv 

ångest uppstår vid konflikter i människans livssituation där livsmål och självkänsla 

ifrågasätts. 

 

1.9. Kris 

När en människas fysiska existens och sociala trygghet utsätts för ett allvarligt hot, talar 

Cullberg om en traumatisk kris, vilken kan utlösas genom 

-en förlust /hot om förlust, till exempel risk/hot att förlora ett bröst eller att en tumör upptäcks 

-kränkning /hot om kränkning  -att uppleva en katastrof. (Cullberg 1988) 

Vid kris kommer oarbetat material från tidigare erfarenheter och upplevelser i livet fram, och 

hjärnan kan inte skilja ut det nu aktuella. Kvinnor med bröstcancer drabbas av dubbel kris i 

en. Livshot och identitetsförlust av den kvinnliga identiteten. De är tacksamma att ha räddats 

till livet men har även gjort en identitetsförlust och kan få dåligt samvete för att inte 

vara ”tillräckligt tacksam att leva”. Krisen människor drabbas av vid cancer är lik annan kris, 

men med den skillnaden att den aldrig avslutas. Drugge (1998) skriver om sorg vid förlust av 

ett bröst eller annan kroppsdel.  
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Psykologiska kristillstånd är: ”när man hamnat i en livssituation där ens tidigare erfarenheter 

och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall bemästra den aktuella 

situationen”. Ett krisförlopp består normalt av: 

▫Den akuta fasen (chockfasen) ▫Reaktionsfasen ▫Bearbetningsfasen och ▫Nyorienteringsfasen. 

Det är i den akuta fasen människan har fullt upp med att orientera sig i tillvaron och även om 

inget syns på ytan så döljer sig kaos därunder. En del människor kan istället reagera häftigt 

(skrik, klänga). Efter denna fas som kan vara några timmar till någon dag kommer 

reaktionsfasen som varar längre. Här börjar andra symptom att visa sig såsom fysiologiska, 

sömnstörningar och aptitlöshet och behov av att fly undan ångest och förtvivlan. 

Bearbetnings- och nyorienteringsfasen kommer ej att beröras i denna uppsats men de innebär 

att människan börjar bearbeta händelsen för att få  kontroll över sin situation och kan lämna 

det inträffade bakom sig eller att leva med den (Cullberg, 1988 ss.28-31). 

  

1.10. Försvarsmekanismer och coping 

Psykologiska försvarsmekanismer (eller ”allmän psykisk mobilisering” som Cullberg skriver) 

är omedvetna för personen själv, men viktiga för överlevnaden.  Coping däremot, menar 

Cullberg är ett inlärt förhållningssätt i tillvaron och personlig stil och stjäl inte energi från 

andra funktioner i kroppen. Antonovsky (1987) beskriver att personer med stark KASAM 

(känsla av sammanhang) ofta kan fokusera sina känslor och använder sig av copingstrategier 

medan hos de med svag KASAM, vars känslor blir diffusa och kaotiska vid kriser, aktiveras 

omedvetna försvarsmekanismer. KASAM känsla av sammanhang handlar om att det som sker 

är begripligt och kan förklaras samtidigt som vikten av meningsfullhet och vikten av att vara 

delaktig betonas och en person med stark KASAM oftare definierar stressorer som irrelevanta 

och ofarliga.   

▫Förnekande kan leda till att en tumör växer och växer, varefter det sedan kan vara för sent att 

söka hjälp. 

▫Isolering kan innebära att en person har fått besked om livshotande sjukdom och sedan 

diskuterar med anhöriga utan att visa eller uppleva några starka känslor. 

▫Bortträngning bevarar jaget från hot och farlighet. En föreställning eller känsloupplevelse 

utesluts helt från medvetandet ”glöms bort”  

(Cullberg 1988, ss. 74-79). 
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1.11. Krisintervention/bemötande 

Emotionella problem hos patienter är vanliga inom sjukvården som personalen stöter på. Det 

kan vara vrede, skuldkänslor, rädsla och förnekande. Förnekande kan ibland vara en 

skyddsmekanism, under en kortare period, när patienten inte klarar av sin situation. 

Framförallt när framtiden är oviss (Faulkner 2000, ss. 132-140). Vårdpersonal har ofta dålig 

beredskap för krisreaktioner hos patienter och kan ha också svårt att upptäcka depressioner 

(Svensson 1993, ss.116-117) 

När vi lyssnar till en människa som drabbats av en traumatisk kris finns risk att vi känner oss 

kluvna. Dels vill vi kunna lyssna/hjälpa, men påminns även om att själva kunna drabbas. 

Därför kan vi lätt fly undan istället för att lyssna, hjälpa och trösta (Cullberg 1988), och i 

vårdsituationer kommer vi ofta nära människor vilket lätt kan väcka vår egen ångest och 

rädsla till liv (Svensson 1993, s. 156). 

De fyra H:na, några tänkvärda punkter i allt arbete med människor 

Håll tyst (behöver inte alltid säga något). 

Håll om (närhet). 

Håll ut (stå ut att vara kvar). 

Håll i (ordna praktiska saker). 

är utarbetade av kuratorer vid USÖ (Universitetsjukhuset i Örebro)  till hjälp för personalen i 

mötet med människor i svåra situationer berättar Karin Halvorsen
2
. 

Cullberg (1988) skriver att ”bemötandet av människor i akut kris ofta är avgörande för hur 

krisen genomarbetas” Det går inte att förneka det inträffade hotet.  

 

1.12. Svarsrutiner 

På röntgenavdelningen, USÖ går ca: 80 % av undersökningssvaren iväg inom en vecka.  

Svar behandlas lite olika beroende på olika rutiner och läkare. De flesta läkare kommer 

överens med patienten muntligt vid läkarbesöket hur beskedet ska lämnas. Om svaret är 

allvarligt t.ex. besked om cancer kan läkaren kalla patienten, via brev eller telefonsamtal till 

vårdenheten för att lämna det tråkiga beskedet muntligt. Det varierar från olika läkare och 

olika vårdinrättningar. Några lämnar beskedet per brev. Gemensamt för alla är att allvarliga 

besked handläggs direkt, för att patienterna inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på sitt 

besked vilket kan ta från ca: en vecka och längre.  

                                                 
2
 Kurator vid Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 2003. 
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Britt Hedefalk
3
 vid Cancerfondens stödlinje säger att många ringer och är oroliga och att två 

veckor får räknas som en rimlig tid att vänta och råder dem som ringer dit att ta kontakt med 

en kurator. Stödlinjen försöker också att ”peppa” de oroliga människorna själva att vara aktiva 

och försöka stå ut med att vänta. 

När patienter ges muntlig information om svåra besked tillgodogör sig de flesta ca: 10% av 

det som sägs, högst 25% säger Karin Halvorsen
4 

. Därför är det alltid bra att ha en anhörig 

med sig. Hon berättar vidare att i mitten av 90-talet drogs många kuratorstjänster in på 

vårdcentralerna i Örebro län och den psykosociala kompetensen försvann, men börjar nu 

komma tillbaka. Ett bra uppbyggt psykosocialt kontaktnät med kontaktsjuksköterska och 

kurator finns för patienter på Onkolog- och Kirurgklinikerna vid USÖ.  Drugge (1998) skriver 

i sin avhandling att en del av patienterna i hennes material ”blev ordinerade sömntabletter av 

distriktsläkaren” under väntetiden, men inte erbjudna samtal och uppföljning”. 

 

1.13 Berättelse 

Berättelser har skrivits och berättats i många tusen år och dagboksanteckningar finns daterade 

från förkristen tid, även om innehållet inte var detsamma som idag. Konungars och härförares 

bedrifter var viktiga ting att omtala. Framåt medeltiden började s.k. själshistorier dyka upp i 

Europa (Sjöblad 1997, s. 13). 

Hydén (1997, s.20) skriver att: 

”Centralt för en berättelse är händelser, som sker i ett visst sammanhang, är orsakade 

eller förorsakade av något och upplevda av någon och som framställs av någon.” 

Hydén (1997) menar även att det finns tre grundläggande element i en berättelse. Den bygger 

på två eller flera händelser som är förbundna med varandra, antingen genom en kausalitet 

eller genom resultatet av en persons handlande. Händelserna är också förbundna med 

varandra över tid och tidsförloppet går ej att vända. 

Händelserna länkas samman, två eller flera och något/någon förändras över tid. Denna 

tidsaxel har en avgörande betydelse för innebörd och tolkning av berättelsen. Muntliga och 

skriftliga berättelser skiljer sig åt bland annat genom att i en text kan ordvalet korrigeras i 

efterhand. I de muntliga berättelserna kan eventuella missförstånd rättas till och frågor kan 

ställas. Skrivna berättelser i form av livsberättelser kan delas upp i dagböcker och biografier. 

Dagboksanteckningar skrivs i samband med en händelse där resultatet är inte känt (Hýden 

1997) och dagboksförfattaren överlåter till läsaren att tolka det som skrivits. En anledning till 

                                                 
3
 Britt Hedefalk arbetar på Cancerfondens stödlinje Tel: 020-222111, 2003. 

4
 Kurator vid Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 2003. 
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dagboksskrivande är ”sökandet efter självkännedom (självanalys)”. En annan kan vara att 

minnas viktiga händelser i livet ( Sjöblad 1997). Biografier är skrivna i efterhand då resultatet 

är känt (Hydén 1997) där författaren själv tolkar sina minnen (Sjöblad 1997). Det finns 

likheter mellan dagbok och självbiografi, till exempel att de är inriktade på jaget i dess 

samspel med omgivningen. Nedan några olikheter som utmärker självbiografier och 

dagböcker enligt Sjöblad (1997 s. 60). 

 Självbiografi   Dagbok 

 Tillbakablick   Nutid 

 Plan, komposition  bristande plan 

 Distans   Närhet, engagemang 

 Överblick   Upprepning, fragmentering 

 Urval i skildringen  Myller av detaljer 

 Lugn   Upprördhet 

 Slutet är känt   Slutet är okänt 

 

3. SYFTE 

Syftet är att beskriva vad människor i skönlitteraturen berättar om under tidsperioden mellan 

undersökning och svar. 

 

2.1. Frågeställningar 

Vilka känslor beskrivs? 

Vilka strategier beskrivs för att handskas med väntetiden? 

Vad beskrivs om människor i omgivningen? 

Vad beskrivs om begreppen tid och väntan? 

 

3. METOD 

Litteraturstudie av skönlitterära livsberättelser i form av publicerade självbiografier och dagböcker 

där vad som beskrivs under tiden mellan undersökning och svar beskrivs genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

3.2. Datainsamling  

Sökningen har skett manuellt med osystematisk sökning efter publicerade biografier och dagböcker 

på Stadsbiblioteket i Örebros biografihyllor och Allmänna sjukhusbiblioteket på USÖ:s 
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(Universitetssjukhuset i Örebro) medicinhyllor där sjukdomsbiografierna ”brutits ut ” och placerats 

under respektive sjukdom. På USÖ lånade jag de flesta biografierna/dagböckerna eftersom de fanns 

samlade på ett ställe. Jag lånade 5 böcker åt gången, läste igenom dem för att få en helhetsbild och 

identifiera de delar i texterna där en beskrivning en undersökning som gjordes och ett besked som 

gavs. Materialet består av 31 texter ur självbiografier och dagböcker från 1975 till 2001 varav 24 

kvinnor och 7 män i åldrarna 14 till 73 år där 73 år är den äldsta åldersangivelsen jag funnit. Två 

tredjedelar av texterna var biografier och de övriga dagböcker och blandat dagbok/biografi. 

 

3.3. Analys 

Det finns inga systematiska regler för hur kvalitativa data ska analyseras och presenteras enligt Polit 

& Hungler (1998)   och olika typer av innehållanalys beskrivs. Det första steget i analys är att 

organisera data för att finna en metod för klassificering och ”indexering” och den vanligaste 

metoden är att göra ett kategoriseringsschema där data kan sorteras in. Denna börjar med noggrann 

läsning av materialet för att identifiera de teman/kategorier som återfinns i materialet och som passar 

den aktuella frågeställningen. I en deskriptiv studie väljs så konkreta teman och kategorier ut som 

möjligt. Tegern (1994) skriver att det inte finns ett enda möjligt sätt att ordna och kategorisera 

material på. Hon ger exempel på att först fråga vad texten innehåller. Några återkommande teman 

och att lista centrala ord och uttryck varvid nya teman dyker upp under arbetets gång. Kvale (1997) 

beskriver innehållsanalys som en kvalitativ beskrivning och tolkning. Ofta sker en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ analys i växelverkan med varandra men resultatet är kvalitativt. Han 

skriver också att en kategorisering strukturerar men inte kvantifierar. Utveckling och differentiering 

av kategorier sker kvalitativt och kategorier skapas för att öka kunskap utan att kvantifiera. Enligt 

Olsson & Sörensen (2001) innebär transkribering att informationsmaterialet bearbetas och selekteras 

vilket så småningom leder till en meningskoncentration. En selektiv representation av det sagda. En 

avgränsad enhet ur personens liv i personberättelsen analyseras och vi ”går i möte med data”. 

 

Här följer en beskrivning över hur analysen skett: 

Noggrann läsning av de utvalda texterna och i samband med det en induktiv sökning av 

mönster och innehåll. Vad finns beskrivet? 

Därefter lästes texten åter och några huvudkategorier (känslor, strategier, fys. och övrigt) 

bestämdes preliminärt att utgå ifrån i den fortsatta analysen. 

Dessa avsnitt (text tillhörande de preliminär huvudkategorierna) markerades och 

studerades/lästes noggrant, varefter jag kunde söka efter särdrag och innehåll. 
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Nästa steg bestod i att sortera in textavsnitten under huvudkategorierna vilka i samband med 

nedskrivningen ändrades till de huvudkategorier som redovisas i resultatet. 

I dessa avsnitt sökte jag sedan efter särdrag och innehåll (såsom oro och förnekande 

tillhörande huvudkategorin känslor) vilka markerades i marginalen med olika figurer (till 

exempel trekanter och cirklar) för att lättare kunna flytta om och sortera. 

 

I de biografier/dagböcker som studerats har jag funnit tre övergripande teman, känslor, 

strategier och omgivning, vilka beskrivs i texterna under tidsperioden mellan undersökning 

och svar. Begrepp som tid och väntan finns också beskrivna. Till de tre huvudkategorierna 

har jag kopplat underrubriker. 

 

Känslor: Oro, Ångest, Kaos, Overklighet, Dolt smygande, Föraning, Ensamhet,  

 

Strategier:  Probleminriktade: Att företa sig något praktiskt, Att söka kunskap 

 Emotionella: Bortträngning, Förnekande, Undvikande, Att ge utlopp för sina 

känslor, Förberedelse      

 

Omgivning: Anhörigas oro, Stöd, Bagatelliserande av andra, Att förstå på 

                    omgivningens sätt att något är fel, Att inte förstå/missförstå, Tilltro,  

                    Misstro. 

   

Se även bilaga2 Schematisk översiktskiss över resultatet. 

 

Slutligen sorterades de markerade textcitaten in under respektive huvudrubriks underrubriker 

och resultatet redovisades med huvudkategorier och tillhörande underrubriker samt begreppen 

väntan och tid. Resultatet åskådliggörs med textcitat. 

    

4. RESULTAT: 

Att känna något, söka läkare, ytterligare undersökningar o.s.v. till slut ett besked, men 

undersökningarna fortsätter och vägen från frisk till sjuk eller fortsatt frisk är ofta en etappvis 

tidsperiod. Tiden från första symptomet till kontakt med sjukvård verkar lättare att följa, liksom 

beskrivning av undersökning, hur olika besked lämnas, väntetider, reaktion på besked. Ett exempel 
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på komplexiteten i texterna kan beskrivas genom att människorna bland annat inte bara befinner 

sig mellan en undersökning till en annan. Ofta en rad undersökningar där den ena ger den andra.  

…så rullade det då igång med besök på….. 

 Ett tag kände jag det som jag hade mina organ ute på entreprenad. 

 Prov så många. Blodprov och röntgen och blodprov igen” (Ek 1977, s. 24). 

 

Kanske är det bra att jag nu vet så mycket mer än för en vecka sen vad jag går 

emot på sjukhuset. En del är också undangjort, alla proven behöver väl inte göras 

om igen. Men blåsröntgen och cystoskoperingen är de helt avgörande proven, 

efter det vet jag (Ek 1977, s29). 

 

De människor vi finner bakom de skönlitterära texterna i denna studie vittnar om en tid av 

stor oro, ångest och ovisshet. De upplever att hela deras värld har kommit i gungning. Oron 

ändrar styrka och skepnad från dag till dag liksom strategierna att hantera sin situation. Tiden 

går mycket långsamt, står stilla eller existerar inte längre.  

För att få en bild av detta som inte låter sig fångas så lätt kan nedanstående citat illustrera lite 

av detta   

Bilden skiftar och växlar mellan tid och rum, idag är även de frommas 

paradis osäkert och töcknigt (Delblanc 1991, s.5). 

 

4.1. Känslor 

Känslor av olika slag är den mest genomgående kategorin som finns nedtecknad i 

biografi/dagbokstexterna där framförallt känslor av oro, rädsla och ångest dominerar. Ytterst 

få personer beskriver att de inte känner någon oro. Flera personer befinner sig i kris och 

känslor av overklighet och utanförskap beskrivs. 

 

Ingen oro 

Några författare beskrev att de inte kände någon oro inför undersökningsresultatet och att de 

trodde att beskedet på undersökningarna inte skulle visa något. Ofta håller omgivningen med 

och säger att det naturligtvis inte är något. ”Jag var inte orolig” och ”Jag var inte rädd”  

(Boetius1988, ss. 22, 23). 
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Oro 

Oro inför en oviss tid, ett ovisst besked och en oviss osäker framtid beskrivs med få undantag 

i de flesta av de 31 berättelserna och framträder som den mest centrala känslan under 

väntetiden. Oro, från ”lite orolig kände jag mig” till ”jag kände stor oro” beskrivs. Känslan 

av oro kan variera från dag till dag och är inte konstant. Ibland sjunker den undan för en stund 

men försvinner inte.  

 En kvinna går till sjukhuset för att få besked på en punktion av bröstet. Hon är övertygad om 

att hon har bindvävsknutor 

Jag minns väl hur jag gick till sjukhuset utan större oro 

( Waldetoft, 2000, s. 14). 

 

men läkaren säger istället att provet behövde göras om därför att man inte hade fått tillräckligt 

med material för analys. Kvinnan tvivlade på vad läkaren sade och skriver 

..ja, då slog larmet till och jag gick från sjukhuset med stor oro  

(Waldetoft, 2000, s. 14). 

 

En man beskriver sin oro inför resultatet på ett cytologprov i lungan. 

Oron dyker upp då och då. Jag är litet mesig inför smärta och är orolig för långa 

plågsamma dygn, nästan lika orolig för stor hjälplöshet, för att omgjordas av 

andra och ledas dit man inte vill.(Wollstad 1973, s. 24). 

 

Efter en lungröntgenundersökning med omtag av bilder där en röntgenläkare sagt att de 

sett något men inte visste vad det var skickades denna kvinna hem en 

fredagseftermiddag för att vänta på besked. Hon lyckades få kontakt med sin husläkare 

som skaffade fram ett preliminärbesked som sade att det ”i alla fall inte var cancer” 

berättar om en oro som hela tiden finns närvarande under ytan 

De första dagarna tänkte jag en el del, vi pratade om det hemma om vad det kunde 

vara, men efter et tag återgick allt till det normala och cancertankarna sjönk långt 

bak. Men det fanns hela tiden i det undermedvetna (Wingbro 2000, s. 14). 

 

Ångest 

En stor ångest beskrivs obearbetat och direkt främst i flera dagbokscitat där flera 

personer ger en ”direktrapport” över sin rädsla och ångest. Efter cellprovtagning där 
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läkaren berättar att ytterligare prover måste tas skriver en ung kvinna i sin dagbok om 

den ångest hon känner 

Blev vettskrämd. RÄDD. (Johansson 1994, s. 14). 

 

När läkaren på öronmottagningen efter provtagning sade att han skickat en remiss till 

hematologen för fler prover berättar en annan kvinna om sin ångest 

..det gick som en rysning genom rummet och han (läkaren) sa att han inte ville 

oroa mig, men konstaterade samtidigt att jag väl redan var orolig. 

Det är bara förnamnet. Jag är helt förlamad. En våt fläck. 

Självaste livet har tagit struptag mig, skräcken borrat sina klor genom min kropp. 

(Strömberg 2001, s. 14).) 

 

Hon skildrar också en skräck och ångestfylld verklighet hon inte vågar vända sig om och möta 

därför att hon känner det som om liemannen hackar henne i bakhasorna. 

Ångesten ger sig ofta tillkänna genom fysiska symptom som hjärtklappning. 

 

Det känns som mina magmuskler krampar och det gör de säkert också. Mitt hjärta 

slår så hårt och snabbt och det är tungt att andas  

(Strömberg 2001, s. 20). 

berättar en ung kvinna i väntrummet inför besked. 

 

Kaos 

En kvinna har vid en röntgenundersökning förstått på personalens frågor att de har sett något 

på bilderna. Hon har hamnat i kris där allt är kaos inombords men hon visar inte sina känslor 

utåt. 

Och jag gråter, men det är ingen som ser tårarna som droppar ned på golvet och 

åstadkommer fläckar som inte syns, tårar som har en så bitter smak att det känns 

långt ned i halsen. Utåt är mina ögon kalla och uttryckslösa; de blickar mot en 

fasa som andra inte kan förstå, mot ett privat helvete som jag inte kan dela med 

någon. Jag tar lugnt på mig kläderna och min peruk och kör hemåt som en helt 

vanlig bilist (Tuft 1992, s. 82). 
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Overklighet 

Känslor av overklighet, att stå utanför det vanliga livet och att leva i en annan värld där ett 

töcken (Strömberg 2001, s.13) sänkt sig ned över världen under den tid utredningarna fortgår 

med prover och tester. En kvinna som just varit på bio med en kamrat, där hon hade suttit och 

gråtit hela filmen igenom, inte för filmens skull, utan för att hon tänkte otäcka tankar om stora 

nålar och oroliga läkare och en röst inom henne ropar att det inte är någonting. 

 Just nu befinner jag mig i ett tillstånd där jag har en känsla av att allt är fantasier 

och inget annat (Strömberg 2001, s.19). 

Hon berättar hur hon domineras av denna känsla. 

 

Dolt smygande 

Hot/något dolt, mystiskt och illasinnat som huserar och smyger i ens inre beskrivs av flera av 

de 31 personerna som ofta inte känner sig fysiskt sjuka. Deras bild av sitt osynliga inre är ofta 

vag och fragmentarisk och en kvinna menar att det vore bättre att ha feber eller värk som är 

mer påtagliga symptom för att få vara sjuk 

 Vad jag hatar sjukdomens tysthet. Jag har inte ont, jag har inte feber. Värst är 

just det här lömska smygandet (Strömberg 2001, s.12). 

 

Föraning 

Det verkar som några av dessa människor i biografierna har haft någon form av föraning om 

att allt inte stått rätt till, men utan att kunna definiera mer än att det ”känns som det är något” 

utan några fysiska symptom. En kvinna hade vaknat en natt och känt en spänning i sitt bröst. 

Hon sökte läkare, tog bilder och fick besked om att det inte fanns något att oroa sig för. 

Efter plåttagningarna kom röntgenläkaren ut och talade med mig och sade mig att 

hon inte såg något alarmerande, och .. 

om jag inte själv framhärdat denna spänningskänsla, 

så hade hon sagt tack och adjö och välkommen tillbaka om ett år. 

Men eftersom jag nu gjorde det……(Ihre 1994, s.10). 

En punktion utfördes och det visade sig att hon hade cancer. 

 

Ytterligare en kvinna som genomgått en punktion av en knöl i bröstet och läkaren gett 

besked om att allt såg bra ut. Hon upplevde sig även blivit illa bemött av läkaren som 

snäst av henne. 
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Jag gick därifrån med darrande knän. När jag åkte därifrån med bilen så var jag 

helt övertygad om att jag hade cancer, dom hade nämligen missat knölen 

(Waldetoft 2000, s. 112). 

 

Ensamhet 

Känsla av att var ensam och övergiven berättar bland annat två kvinnor om i samband 

med sitt möte med sjukvården. Här skildrar en kvinna sin upplevelse av kontakten med 

sjukvården efter ett ingrepp. Hon upplever att ingen svarar på hennes frågor. Ingen 

förklarar och personalen tittar undvikande bort. 

..var det nonchalans, glömska, eller brydde man sig inte om den lilla människan? 

Jag kände mig övergiven” (Blomqvist 1997, s. 16). 

 

”Förgäves väntar jag på några tröstande ord, på att någon kommer och 

säger. ”Det är svårt nu, men det värsta är över.” Jag hör endast: ”Resultatet 

föreligger efter en vecka” (Wander 1989, s. 18). 

Ensamhet kan även beskrivas som en känsla av att jag finns här i min egen värld och alla 

andra i en annan värld utanför där de lever sitt liv. I väntan på besked om bröstcancer under 

en promenad i en park full av människor som såg lyckliga ut upplevde en kvinna detta. 

Det var då den uppstod, denna skiljevägg mellan mig och andra. Mitt liv omgavs av 

ensamhet som jag senare inte blev fri från (Tuft 1988, s. 15). 

 

 

4.2. Strategier 

4.2.1.  Probleminriktade strategier 

 

Att företa sig något praktiskt 

Genom att företa sig något praktiskt kan känslor av oro och ovisshet dämpas för en stund och 

tiden att gå. En man tar hjälp av tidigare erfarenheter för att möta sin väntan. 

---så inte sitter vi bara ensamma på vår ö och tittar på varann, nejdå. 

Själv har jag en gammal vana som nu kommer väl tillpass när det gäller att få 

tiden att gå. Jag försöker att arbeta såsom jag alltid har gjort när jag drabbats av 

motgångar (Jonsson 1993, s. 18). 
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Att skaffa kunskap 

Att vara nyfiken, läsa i läkarböcker och skaffa sig kunskap om hur kroppen fungerar och om 

sin eventuella sjukdom har flera personer ägnat sig åt för att kunna handskas med och försöka 

strukturera sin oro och ovisshet. 

Efterundersökning med passageröntgen och coloskopi och väntan på gynundersökning i 

samband med feber och magsmärtor beslutar sig en kvinna att ta reda på hur kroppen ser ut 

och fungerar på insidan. 

Hemma ägnar jag en hel del tid att studera ”Stora läkarboken” för att få lite  

bättre hum om hur olika delar av magen – framförallt tarmarna – 

fungerar..( Åkermark 1992, s. 18). 

 

En annan kvinna som väntar på besked från cytologprov på grund av oregelbundna blödningar 

vill också skaffa sig mer kunskap. 

..och medan jag väntade på besked började jag läsa om underlivscancer. 

Inte så att jag inbillade mig saker och ”målade fan på väggen”, snarare var det 

någon form av förberedelse (Waldetoft 2000, s.143).  

Ett annat sätt att skaffa sig kunskap, om än på olovlig väg, är att smygläsa i sin journal när 

tillfälle ges, till exempel när den placerats under huvudkudden i sängen där patienten ligger i 

väntan på att transport. Eller som i samband med nedanstående citat där läkaren lämnar 

undersökningsrummet, med journalen uppslagen på skrivbordet, för att hämta en blankett. 

Plötsligt såg jag det. Ordet – CANCER. Finns ej upptagen i cancerregistret stod 

det   

Jag blev inte skräckslagen, det var bara en bekräftelse på vad jag kände. Jag 

vågade inte tala om för läkaren vad jag läst. Jag sa ingenting om detta när jag 

kom hem. Jag hade ju inte fått någon officiell bekräftelse från sjukhuset  

(Waldetoft 2000, s. 145). 

 

I samband med att en kvinna skickades hem en fredagseftermiddag från en 

röntgenundersökning med som hon berättar ”alla frågor och min oro utan att få något svar” 

( Wingbro 2000, s. 13) tog hon kontakt med den läkare på vårdcentralen hon brukade ha 

kontakt med, för att rådfråga en sakkunnig, som lyckades få fatt i ett preliminärsvar. 
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5.2.2. Emotionella strategier 

 

Bortträngning och förnekande 

Bortträngning och förnekande kan vara ett sätt att skydda sig mot det sjukdoms- och livshot 

som svävar över människorna och hotar deras hela existens i biografierna/dagböckerna. En 

man som genomgått ett prov och i samband med detta fått en tid att ringa sjuksköterskan på 

vårdcentralen för besked. Det är från början bestämt att sjuksköterskan ska lämna ut beskedet 

om det är negativt, annars ska läkaren göra det. Han får till svar av sjuksköterskan att svaret 

inte har kommit och läkaren finns inte där för tillfället (semester) men att det går att ringa till 

honom dagen därpå. Hans ångest och oro väcks till liv igen över detta vaga besked och för att 

hantera oron förnekar han att beskedet. 

Men det är nog falskt alarm kommer vi till slut överens om innan vi går till sängs. Vi 

inbillar oss för mycket. Det MÅSTE helt enkelt vara så  

(Johansson 1993, s. 20). 

Detta citat hämtat från en känd författare kan inte direkt kopplas till väntetiden mellan 

undersökning och svar men får här symbolisera det många av oss tänker och känner. Det 

gäller andra men inte mig som återkommer i flera av texterna. 

Man yvs över sin sanningskärlek och sitt sunda förnuft. 

Dock kommer en dag, då förnuftet mörknar och sanningen förnekas. Kanske har 

där alltid funnits en svag punkt. 

Alltid har man gjort undantag nät tanken kom för nära det Ingenting som vi kallar 

döden. Vi ska alla dö- men inte jag ( Delblanc 1991, s. 5). 

  

Undvikande 

Att ha svullna lymfkörtlar på halsen och att ha läst i ett medicinskt lexikon att det inte 

tyder på infektion när man befinner sig i en vidrig mardröm som det inte går att vakna 

upp ur därför att man redan är vaken får en kvinna att känna att det kanske är bäst att 

undvika tanken på cancer.   

”vi tar lite prover”. Då kände jag att det kanske var bäst att inte veta. 

--ja jag undrar verkligen vad han skriver där. Kanske bäst att inte veta 

(Strömberg 2001, ss. 13, 15). 
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Att ge utlopp för sina känslor 

Att ge utlopp för sina känslor kan för många vara ett bra sätt att kanalisera sina oro- och 

ångestkänslor. En flicka skildrar hur hon grät mer än hon gjort i hela sitt liv och en ung kvinna 

grät tillsammans med sina anhöriga. 

 

..grät och grät och kände mig ensammast i hela världen ( Johansson 1994, s. 16). 

 

Jag tittade på mamma och brorsan – och så kom gråten. Vi grät och grät. Det var 

skönt. Plötsligt fanns risken att jag hade fått cancer 

(Fahlström 2000, s. 8). 

 

Förberedelse 

Ett par personer talar om hur de försöker förbereda sig på det värsta och ett tråkigt 

besked. Dessa människor har resonerat kring varför saker och ting inte skulle drabba 

dem, men samtidigt framgår känslan av hopp, om att slippa drabbas. En man som just 

fått besked om att han drabbats av lungcancer talar om hur han under väntetiden försökt 

att förbereda sig. 

Jag hade dagarna innan förberett mig på det här beskedet, 

men hade givetvis närt ett ovisshetens hopp att få slippa det 

 (Pernfors 1994, s. 13). 

Vilket han även berättar om efter undersökningen 

Jag försökte nu förbereda mig på den oerhörda möjligheten att jag hade cancer 

( Pernfors 1994, s. 16). 

 

En kvinna vars mor drabbades av cancer när hon var i samma ålder skriver så här. 

Inte så att jag inbillade mig saker eller ”målade fan på väggen” snarare någon 

form av förberedelse. 

Tankarna har funnits under många år men jag har aldrig plågats eller varit rädd 

för dem, Personligen tror jag att dessa tanka, funderingar och viss nyfikenhet om 

sjukdomen mentalt hjälpte mig för mitt eget cancerbesked. Samt att jag aldrig 

förstått tanken ”det drabbar inte mig”. Varför skulle saker och ting inte drabba 

mig? (Waldetoft 2000, ss. 143, 145). 
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4.3. Omgivningen 

Anhörigas oro: 

Även omgivningen och de närmaste påverkas när en anhörig har genomgått en undersökning 

och väntar på svar oavsett om den anhörige själv är orolig eller inte.  

Det kan upplevas som en ångestväckande och skrämmande situation med blandade känslor 

som vrede, osäkerhet där den anhörige står utanför och ser på sin närståendes situation. En 

make till en kvinna väcker henne på morgonen för att berätta att de fått en tid för samtal med 

läkaren samma dag. Han hade gått till sjukhuset själv för att få ett samtal med läkaren, men 

han vill att hustrun skulle vara med. 

När vi nu sitter i besöksrummet frågar min man om det kan vara cancer. Den oron 

hade han gått och burit på och inte gett uttryck åt förrän nu. Någon tanke på 

cancer hade nog inte slagit mig, en ofarlig cysta hade jag ställt in mig på 

(Åkermark 1992, s. 20). 

 

En make till en kvinna reagerade med att vara vresig och lättretad vilket tog ett tag för 

kvinnan att förstå att det var hans sätt att visa sin oro 

 

Stöd 

De flesta skildrar hur de känt stöd hos sina anhöriga känt och fått stöd under väntetiden. 

De har diskuterat tillsammans och ibland kan en människa vara ett stöd utan att veta om det 

själv som ett litet barn varma trygga hand.  

Ett bräckligt litet barn, men ändå så tryggt för mig att hålla hennes hand 

 (Tuft 1998, s. 15). 

 

En flicka skriver att det kändes tryggt att ha kontakt med sin läkare och veta att han fanns 

tillhands 

 Under denna tid hade jag kontakt med dr xx av och till. Det kändes bra för mig 

att han fanns där (Waldetoft 2000, s. 126). 

 

Att kunna glädjas tillsammans beskrivs av en kvinna som snart ska få besked och 

förhoppningsvis bli fri från sin smärta. 
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Läkaren lovade att höra av sig och jag åkte hem för att förbereda och fira jul 

tillsammans med familjen. Vi gladdes gemensamt över att nu äntligen – äntligen 

skulle jag bli fri från smärtorna som plågat mig så länge  

(Viklund 1990, s. 9). 

 

Bagatelliserande av andra 

Ibland verkar omgivningen, både sjukvårdspersonal och anhöriga, inte klara av eller vilja 

stödja människorna i sin oro, eller inte förstå. Att omgivningen inte tar ens oro på allvar utan 

försöker släta över eller bagatellisera beskriver några personer som mycket jobbigt, till och 

med kränkande och förnedrande.  

Tomma överslätningar känns förnedrande. 

Man vill ha respekt för sin situation (Waldetoft 2000, s. 126) 

 

skriver en kvinna med misstänkt sköldkörtelcancer när hon berättat om det för sin syster som i 

sin välvilja försökte se ljust på saken och trösta henne med att det nog var ” en smal sak att 

bota”  

När man själv är fylld av oro och ångest är det inte mycket som hjälper, framför allt inte att få 

höra.. 

”Äh”, säger mina kära vänner i kör. Alla menar att något sådant kan det inte 

vara……(Strömberg 2001, s. 15) 

skriver en ung kvinna i sin dagbok 

 

Att förstå på sjukvårdspersonalens sätt att något är fel 

Att vara orolig och inte veta kan innebära att vi söker svar genom att försöka läsa av eller att 

genom en indirekt fråga försöka få sjukvårdspersonalen att lämna en fingervisning om ”vad 

man sett”. Upplevelse av att tycka sig se på sjukvårdspersonalen, i ansiktsuttryck eller attityd 

att det inte står rätt till talar flera personer om, eller hur personal uttrycker sig taktlöst.  

Vid ett läkarbesök med provtagning skriver en person om hur läkaren uttrycker sig när hon 

var på väg ut ur rummet. 

Läkaren sade att det inte var cancer men när jag skulle gå berättade han att hans syster 

också fått cancer (Waldetoft  2000, s. 175). 
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Tidigare har denna kvinna aldrig upplevt att röntgenpersonal har hälsat eller presenterat sig. 

De har endast ägnat sig åt att sträcka och böja på kroppsdelarna de velat fotografera skriver 

hon. 

Vid röntgenundersökningen några timmar tidigare förstod jag att det var något fel 

med mitt huvud, för när jag var färdig med undersökningen kom läkaren ut, 

klämde på mig och önskade mig lycka till. Men vad? Och sjukvårdsbiträdet tog 

mig i hand när jag rullades tillbaka till vårdavdelningen 

Nu förstod jag på deras attityd att det inte var någon felfri hjärna de hade sett. 

Allvarligt sjuka människor försöker man att ta på allvar  

(Tuft 1992, ss. 70, 71). 

 

Att inte förstå/missförstå 

Att inte ha förstått att något allvarligt misstänks beskrivs, där okunskap om medicinska 

termer och en vag bild av kroppens insida förorsakar missförstånd mellan den enskilda 

människans och sjukvårdens språkbruk. 

Efter många undersökningar och provtagningar på en ung tjej med sarkom berättar 

läkaren att hon har en tumör 

Men att det skulle vara något farligt hade jag inte en tanke på. Inte för en sekund 

ens kopplade jag ihop ordet tumör med cancer Att aldig ge upp, Svensson 2000, s. 

90). 

 

Strax före besök hos läkaren berättar sjuksköterskan för en kvinna att hon inte behöver 

vara orolig och att hon ska få träffa en av Sveriges skickligaste läkare inom området 

underlivscancer. 

Vadå, underlivscancer tänker jag. Så vitt jag vet är mitt problem cellförändringar. 

Visserligen kraftiga sådana men det har ju var och varannan kvinna numera. Cancer är 

väl ändå en helt annan sak. Vad slarviga de är, tänker jag, som skrämmer upp patienter 

i onödan med ord som cancer när det bara rör sig om cellförändringar (Waldetoft 

2000, s. 49). 

Tilltro 

Tilltro kan handla om att den väntande känner sig lugn, trygg och litar på sin läkare eller 

annan sjukvårdspersonal och ifrågasätter inte. Berättaren känner sig väl omhändertagen och 

oroar sig inte utan lämnar över ansvaret till sjukvården.  
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Under utredningens gång med flera undersökningar funderade aldrig denna kvinna så mycket 

över vad det slutliga svaret kunde bli även om en viss oro fanns i bakgrunden. 

Hon hade fått höra att man passade på att göra den och den undersökningen när hon ändå var 

där. 

 Läkarna meddelade godmodigt att svaren på de olika röntgenundersökningarna 

var bra och jag reflekterade aldrig närmare över vad motsatsen skulle ha 

inneburit. Allt det vänlig bemötandet invaggade mig i säkerhet och jag framlevde 

mina dagar i godan ro. Någon diffus tanke åt det hållet hade jag möjligen haft, 

men när någon sådan hotbild aldrig uttalades kände jag mig enbart vid gott mod 

och i gott förvar (Åkermark 1992, s. 26). 

 

Misstro 

Människor beskriver att de inte kan lita på vad som sägs och anser inte sin läkare eller 

sjukvården som tillförlitlig, till exempel beroende på tidigare dåliga erfarenheter eller 

undvikande luddiga svar. En mans läkare lindar in resonemang som att det å ena sidan inte 

alls behöver vara cancer men att det å andra sidan finns en viss möjlighet. Det ena fallet är ju 

inte det andra likt. Han har svårt för att känna tillit till vad läkaren säger. 

Jag visste att han var tandläkare, men han lät som en politiker 

Jag avslutade samtalet och beslöt att en ”second opinion” omedelbart måste 

hämtas in (Pernfors 1994, s. 15). 

 

5.4. Begreppen väntan och tid 

Väntan 

I några biografier nämner personerna inte sin väntan med ett enda ord. De beskriver hur 

de upptäcker symptom, söker läkare och gör en undersökningen, för att i nästa mening 

berätta om beskedet. 

På hösten samma år upptäckte jag en svullnad på halsen. Jag trodde det var 

struma men eftersom den ökade så uppsökte jag läkare.  

Efter provtagning fick jag besked per telefon att det var en tumör (Waldetoft 2000, 

s. 95). 

 

Väntan beskrivs som en tid av ensamhet, ovisshet, oro och ångest, och att vänta ses som en 

vanligt förkommande företeelse inom sjukvården. Väntan verkar på något sätt vara det 
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normala tillståndet i detta sammanhang. Detta beskrivs träffande i nedanstående citat där en 

ung kvinna beskriver en tid av utredning på sjukhuset. 

Sjukhus är ett ställe där man väntar att något ska hända, att någon förändring ska 

ske. Samtidigt som man känner denna väntan blir man matt av ensamhet. 

Det väntas på att det ska bli tid för blodprov och röntgenbilder. Så måste man 

vänta på resultaten av dem.  

Man vänta på att smärtan ska försvinna och att styrkan ska återvända. 

Man väntar på att personalen ska meddela något positivt.  

Eller man väntar i ångest på ett skrämmande budskap (Tuft 1988, s. 24). 

 

Tid 

Tid uppfattas framförallt som en stillastående eller mycket långsam parameter. De väntande 

människorna verkar befinna sig i någon sorts ” tidsbubbla”, omsluten av ett vacuum, som 

mycket långsamt tycks sväva i sin egen takt, utan beröring med marken och mot besked. Ju 

mer beskedet närmar sig ju långsammare går tiden för att just före, och även efter, beskedet 

stå helt stilla. Tiden rör sig inte längre, den har stannat.  

Ja här kan man bli sittandes, det är tjockt med folk.  

Men det gör inget, för tiden har ändå stannat i min värld. Jag känner inget, tänker 

inget, allt står stilla (Strömberg 2001, s. 20). 

 

Det kändes mycket långt. Som om jag var bortglömd eller stod på en lista för 

naturlig avgång ( Waldetoft 2000, s. 126). 

 

5. METODDISKUSSION 

Ju fler böcker i vetenskaplig metod jag läst, ju svårare blev det att välja analysmetod. Det finns, 

som Polit & Hungler (1995) säger lika många metoder som forskare. 

Angreppssättet är brett inom ett begränsat område därför att jag själv har ringa kunskap inom 

området ur vetenskaplig synvinkel och jag har haft svårt att hitta sådan litteratur. 

I den här kvalitativa innehållsanalysen har jag använt mig av metodlitteratur som beskriver 

innehållsanalys utifrån empirin. Jag tycker att det har fungerat utmärkt att applicera och tillämpa 

även i det här fallet med skönlitterära texter. De är mer strukturerade från början n utskrifter av 

intervjuer vilket har gjort arbetet och analysen av det insamlade materialet mer lättarbetat. 



30 

 

Vad jag lärt mig under arbetets gång är att kvalitativ metod är ett mycket sammansatt begrepp 

liksom det problemområde jag valt att studera i min uppsats.  

Den metod jag använt har jag, så kort och exakt jag kunnat, skrivit ned i analysen, men all tid i 

min ”process” med funderingar, planering och läsning är svårare att redovisa. Det skulle inte 

rymmas inom ett ”lagom antal” sidor.  

Det lättaste momentet under arbetet var att finna litteratur eftersom USÖ:s bibliotek har ”brutit ut” 

biografierna/dagböckerna och placerat dem under respektive diagnos. Det var bara att plocka ut.  

En fördel med att fråga skönlitteraturen i denna fråga kan vara att problemet är kan vara svårt att 

komma åt genom till exempel intervjuer eller enkäter, framförallt ur etisk synvinkel då många 

människor befinner sig i ett tillstånd av kaos under denna tid. En möjlighet kanske kan vara att 

fråga om några personer i denna situation vill skriva dagbok. 

Personligen har jag ingen tidigare erfarenhet av den här typen kvalitativ metod men det har, även 

om det tagit lång tid känts som en lärorik och intressant tid. Däremot har jag erfarenhet av att 

undersöka patienter, oftast i mycket korta möten, men har även arbetat med strålbehandling under 

några år, där en form av ”professionell relation” hinner skapas. Jag har erfarenhet från ett tillfälle 

av att själv vänta på svar och tycker att jag känner igen mycket av det som beskrivs i texterna. 

Biografier är skrivna i efterhand och kan vara ett sätt att i efterhand summera och bearbeta sin 

sjukdomstid. Minns man rätt? Är det sant? Hur mycket bearbetas, slipas av? I biografierna kan 

känslorna ibland kännas bearbetade och ”nedslipade” i jämförelse med dagbokscitaten som är mer 

direkta och nakna. Biografierna är från början skrivna för publicering vilket inte alltid dagböckerna 

är. Kanske biografi och dagbokstexter inte skulle ha blandats i uppsatsen, men min uppfattning är 

att resultatet inte hade sett annorlunda ut vilken typ av text som använts. 

Datainsamlingen till uppsatsen har skett manuellt utan att använda sökord i traditionell mening. De 

ord som sammanfattar det jag sökt i berättelserna är: väntetid, undersökning och svar vilka bifogas 

som nyckelord i sammanfattningen.  

 

6. RESULTATDISKUSSION 

Vi vet inte om vi är fria från sjukdom och vi är troligen inte i balans eller känner styrka. 

Välbefinnande känns också främmande att tala om i en situation som denna, den omedelbart levda 

nivån som Tegern (1994) beskriver och ofta kanske vi inte känner oss sjuka på den kroppsliga 

biologiska nivån vilket kan förorsaka konflikter däremellan  
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Sjuka är vi inte heller, vår levda erfarenhet och upplevelse av hinder. Kanske det blir så, men det 

vet vi inte. Är jag den jag var tidigare och är jag fortfarande som andra, frisk? Får jag vara med ett 

tag till eller kommer jag att stå utanför, medan de friska pysslar med sitt?  

Dessa människor befinner sig mitt emellan hälsa (ibland sjukdom) och ett frågetecken.  

 

Det verkar som framtidsmänniskan, som de flesta västerlänningar är enligt Hanssen (1998), under 

tiden av väntan på besked förändras och hamnar i nutidsmänniskans roll för en tid och vårt 

formella tidssystem med timmar och dagar som Herlitz (1999) beskriver kanske vi byter mot det 

informella där dessa begrepp inte existerar.  

  

Mönstret av känslor och strategier är komplext men oavsett vilka känslor som beskrivs och sättet 

att hantera sin situation pendlar och svänger känslorna fram och tillbaka. Känslan av oro är 

ambivalent och böljar fram och åter, den ökar och minskar, och den förflyttar sig från att ligga och 

lura djupt i bakgrunden till att på ett ögonblick förflytta sig ut på bara huden och i fingertopparna. 

Ett huvuddrag jag tycker mig se, är olika känslor som individuellt förändras i styrka hos många. 

Inför svaret på den första undersökningen kanske personen inte alls är orolig, men inför nästa 

undersökning som utförs ”slår larmklockorna slår till”.  

Denna känslornas föränderlighet som jag tycker mig se i dessa skönlitterära texter, har jag inte 

funnit i den vetenskapliga litteraturen.  

 

Beroende på hur vi tolkar en stressor beslutar vi oss för vilken strategi som är lämplig och som jag 

ser det i dessa fall kommer de probleminriktade strategierna och framförallt att utföra någon 

praktisk syssla högt upp på listan. Som stressorer eller orsakssammanhang räknas här väntan i sig, 

tiden, ovisshet och framför allt hotet om att förlora sin hälsa, bli sjuk, lida av smärta och kanske till 

och med dö. En oviss väntan hur livet kommer att gestalta sig sedan. 

Kan det ha något samband med att dessa personer även skriver ned sin livsberättelse, vilket i sig är 

en problem inriktad strategi? De valda strategierna beror säkert också på vilka erfarenheter 

människorna har och förmåga till känsla av sammanhang (KASAM) en person är utrustad med. 

Strategierna får räknas som coping snarare än försvar då Cullberg (1988) och även Lazarus & 

Folkman (1984) är inne på att försvarsmekanismer inte är medvetna för personen själv vilket 

skulle betyda att endast de medvetna copingstrategierna finns beskrivna i dessa skönlitterära texter. 

Om de omedvetna försvaren kanske kommer till ytan i efterhand framkommer inte så vitt jag 

kunnat se. Några personer uppger sig inte ha upplevt någon oro och det visar sig att männen till två 

av de kvinnor som inte oroade sig för resultatet istället gått och burit på en stor oro inför beskedet. 
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Varför oroade sig inte dessa kvinnor och märkte de inte att deras män var oroliga? Antonovsky 

(1987) säger att personer med stark KASAM oftare har en tendens att uppfatta stressorer som 

ofarliga och att ett exempel kan vara, för sent för behandling upptäckt cancer. Eller kanske dessa 

personer förtränger sin egen oro och därigenom ger uttryck för de omedvetna 

försvarsmekanismerna?  

Hur förhåller det sig med de personer som inte alls har beskrivit sin väntan? Några fick kanske 

besked i samband med undersökningen och några kanske upplevde de sin väntan så kvalfull att de 

inte klarar av att beskriva den. Clarke-Steffen (1993) beskriver i sin artikel att barn ofta inte 

berättade eller kanske inte mindes denna period.  

 

Berättelserna ger exempel på många motsättningar beträffande känslor, strategier och även 

bemötande av omgivningen.  

De som söker kunskap och de som undviker detta genom att skriva ”bäst att inte veta”. De som 

försöker förbereda sig för ett allvarligt besked och de som förtränger hotet in i det sista. Här kan 

man fundera på mängden information. De som inte orkar tillgodogöra sig kanske inte lyssnar och 

själv sållar bort, men kanske även ”bortsållningen” tar onödig energi från den oroliga patienten. 

Själva har vi i alla fall noterat i vår omvårdnadjournal att information givits men har den gått fram 

och ville just denna patient ha den? Hur lätt är det inte att också trassla in sig i förklaringar och 

beskrivningar, med risk för missförstånd, med den nyfikne och frågvise patienten.  

Några har känt sig väl omhändertagna och känt stort stöd från omgivningen medan andra har känt 

sig illa behandlade. De Människor som känt sig väl omhändertagna kanske har träffat personal som 

varit tydlig i kommunikationen, medan de som känt sig illa bemötta och de som tyckt sig förstå på 

personalen att de sett något fel kanske haft kontakt med personal som varit mer otydliga och 

undflyende. De har inte klarat av situationen. Det beror också på personliga faktorer och hur vi 

som patient kan se sammanhang i det som händer runtomkring oss. 

Det är också inte lätt för sjukvårdspersonalen att se om patienten är deprimerad eller är i kris. Vi är 

ofta inte experter på detta. Cullberg (1988) skriver att bemötandet kan vara avgörande för hur kris 

genomarbetas. Därför är det av stor vikt att vi som sjukvårdspersonal alltid bemöter dessa patienter 

på ett professionellt och tydligt sätt under den korta stund vi träffar dem. 

Omgivningens kluvenhet och den egna ångesten ses exempel på, där personal lindar in svaren 

och uppträder, som patienten upplever, undvikande. Men också tvärtom, där personal och 

anhöriga är till stort stöd, ibland bara genom att finnas till och våga stanna kvar i situationen.   
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Som sjukvårdspersonal måste vi vara medvetna om att vi ofta talar ett för många människor, 

ibland, obegripligt språk och risken för missförstånd är stor, framförallt när man som patient är 

orolig och befinner sig i en för många okänd värld, till och med en annan kultur (sjukvårdens). 

Missförstånd kan förorsaka många onödiga ångestfyllda dagar av väntan på ett besked, eller orsaka 

större psykisk påfrestning än nödvändigt i samband med ett besked därför att man inte förstått hur 

allvarligt situationen varit. 

 

Även om patienten visar på ett vresigt, otillgängligt eller undvikande yttre ska han/hon bli bemött 

på ett bra sätt. Det går inte alltid att läsa av patienten, särskilt om personen befinner sig i kris. Vi 

kan försöka förstå och vara medvetna om att patienten kanske döljer kaos. Respekt och 

professionalitet vid det korta mötet samt ett möte på en för patienten bra nivå. 

Det är väsentligt att studenter inom sjukvårdsutbildningar får en bra grund att stå på, genom 

utbildning speciellt inriktad på detta problem, inför sin kommande yrkesutövning i vardagen och 

att ha tillhands när erfarenheten sakta växer fram.  

För att kunna hjälpa patienterna att stå ut under väntetiden kan vi råda honom/henne att ta kontakt 

med kurator eller cancerfondens stödlinje när det klart och tydligt framgår att de är oroliga och 

framför allt när vi inte har tid att lyssna en stund. Kanske i form av ett litet förtryckt 

informationsblad med telefonnummer att lämna fram.  

 

Begreppet väntan som jag upplever att det beskrivs i människornas berättelser stämmer bra 

överens med de beskrivningar jag funnit av begreppet hos Irvin (2001), Clarke-Steffen (1993) och 

Thorne et al.(1999). Även Bournes& Mitcells (2001) beskrivning kan delvis stämma om 

ett ”turbulent lugn” men inte upplever jag att det beskrivs som ”belåtet/förnöjsamt”. 

 

Om liknande arbete kring väntetider, undersökningar, bemötande, och besked ska utföras tror jag 

att dagboksskrivande ger den mest direkta och sanna bilden, möjligen med en senare skriven 

sammanfattning. Tidsperioden mellan första symptom till att söka läkare liksom väntetiden till 

undersökningen ur patientens perspektiv kan vara väl värd att belysas mera. Varför inte be 

patienten beskriva på vardagsspråk vad han/hon är remitterad för och hur deras bild av hur de tror 

att undersökningen ska gå till för att sedan kunna använda dessa beskrivningar i utarbetandet av 

informationsblad och kallelsebrev. Hur upplever och bemöts de anhöriga av den väntande? 

 

 

 



34 

 

7. SLUTSATS 

Det jag funnit och redovisat från berättelserna är de kategorier som för mig framträtt mest. Det 

finns mycket mer att finna och en annan studerande/forskare kanske finner andra kategorier och 

underkategorier viktiga att redovisa och belysa för att öka kunskap och förståelse för vad det 

innebär att vänta på svar. 

Har studien skapat ökad kunskap och förståelse?  För egen del har jag fått en ökad förståelse av 

vad det kan innebära att vänta på svar och att det inte alltid går att bedöma om en människa är 

orolig eller inte. Jag kan bara veta att det kan vara så och det kan jag ha med mig i mitt möte med 

patienterna.  

Kan det som kommit fram kunna tänkas överföras till att gälla för fler människor som väntar på 

svar från en undersökning? Å ena sidan när det gäller antal, ålder, kön och fördelningen mellan 

dagbokstext och biografi kan det tänkas vara så och många huvuddrag/teman kan ses igenom 

berättelserna, men här finns också många olikheter och motsägelser i berättelserna. Däremot anser 

jag att huvuddragen gäller för de flesta människor i den här studien men sättet att hantera 

känslorna är olika från människa till människa.  
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BILAGA 1. 
  

MATRIS: 

 

Nr: 

 

Författare:  Titel: Utgiv-

nings- 

år: 

Diagnos: Handling: 

1. Blomqvist 

Greta 

Högt till 

himlens 

Tak 

1997 Lymfom En skildring av hur det 

känns att drabbas av 

cancer. 

Om behandling- återfall 

och ny 

behandling 

 

2. Boëthius 

Maria-Pia 

Skalliga 

damen 

1997 Malignt 

teratom 

En berättelse om den 

cellgiftsbehandling hon 

fick gå igenom och även 

den livsglädje hon kände 

 

3. Delblanc 

Sven 

 

Slutord 1991 Någon form 

av skelett- 

cancer 

 

Dagbok om en mans 

sjukdomstid 

4. Ek Birgitta 

(Hofsten 

Birgitta) 

Plötsligt så 

nära, dagbok 

inför döden 

 

1977  En 62-årig kvinna drabbas 

av cancer. Om kamp och 

livsvilja. Hennes dotter har 

samlat dagboks-

anteckningar och brev från 

hennes sista år 

 

5. Fahlström 

Katarina 

Jag kan bara 

leva 

2000 Akut 

lymfatisk 

leukemi 

Berätelse om en ung 

kvinnas kamp mot sin 

leukemi och 

cellgiftsbehandling, 

benmärgstransplantation 

och återfall 

 

6. Ihre 

Susanne 

Klart att jag 

klarar mig! 

Dagbok om 

min 

bröstcancer 

 

1994 Bröst-cancer En personlig dagbok där vi 

får följa författaren, som 

drabbas av bröstcancer, 

genom sjukdomen 

7. Johansson 

Marjut 

(Wallberg 

Birgitta) 

Nära döden 

mitt i livet, En 

dagbok om 

kärlek, 

familjeliv, 

kaos och 

cancer 

 

1994 Lymfom En ung kvinna drabbas av 

lymfom. Hon får 

behandling, blir frisk, gifte 

sig och fick en son. I 

samband med en ny 

graviditet fick hon återfall 

och ny behandling 
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Nr: Författare: Titel: Utgiv-

nings- 

år: 

Diagnos: Handling: 

8. Jonsson 

Gustav och 

Britt 

Smittad, Ett 

personligt 

dokument 

 

1993  HIV-positiv Ett par, där maken visar sig 

vara HIV-positiv men inte 

hustrun. Om deras liv efter 

detta 

 

9. Noll Peter Den utmätta 

tiden 

1984 Njur-cancer En människa som vid 

Cancerbesked avböjer 

Operation som är mot  

Hans uppfattning. Han 

beskriver sina erfarenheter 

under sitt sista år i livet 

 

10. 

 

 

 

 

 

Pernfors 

Bengt 

 

 

 

 

 

Att få cancer 

behöver inte 

vara värre än 

att bli påkörd 

av en buss 

1994  Denne man sade när han 

fick sitt cancerbesked. OK, 

så jag har cancer. Vad gör 

vi åt det? Han beskriver sin 

strålbehandling och 

utvecklingen fram till idag 

samt hur omgivningen 

reagerade på beskedet 

 

 

11. Reberg 

Arne 

Mina 

förklädda 

gudar, Att 

överleva en 

dödsdom 

1993 Lung-cancer En fembarnsfar får besked 

att han har två år kvar att 

leva- för sjutton år sedan. 

När han märkte att 

traditionell behandling inte 

hjälpte sökte han nya vägar 

och framförallt att 

återerövra livsglädjen 

 

12. Strömberg 

Johanna 

Draken lyfter 

i motvind 

 

2001 Lymfom En dagbok om en 24-årig 

kvinnas kamp genom sin 

sjukdom och behandling 

 

13. Tuft  

Heidi 

Min cancer, 

Mitt ansvar 

 

1988 Bröst-cancer En kvinnas berättelse om 

upptäckt och behandling av 

sin bröstcancer 

 

14. Tuft Heidi Möte med 

döden mitt i 

livet 

1992 Raynauds 

sjukdom, 

hjärnmeta-

staser 

 

Om mötet med sjukvården, 

behandling och tankar runt 

döden 
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Nr: Författare: Titel: Utgivn: Diagnos: Handling: 

15. Wander 

Maxie 

Leva vore ett 

fint alternativ 

 

1989 Bröst-cancer Ett urval brev och 

dagboksanteckningar från 

en cancersjuk kvinna 

 

16. Veborg 

Anders 

Jag älskar 

livet 

 

1989 Leukemi En berättelse om en man 

som drabbats av leukemi  

17. Viklund 

Birgit 

Kämpa för 

livet 

 

1990 Amyloidos En kvinna beskriver sin 

kamp mot sjukdom, 

människovärde och 

integritet 

18. Vingbro 

Liselotte 

Diagnos 

cancer, Som 

om det inte 

vore 

tillräckligt 

2000 Lung-cancer Vi får följa en ung kvinnas 

väg genom behandling och 

sin kamp med sin sjukdom 

19. Wollstad 

Harald 

Sjuk-journal 1975 Lung-cancer En mans väg genom 

sjukdomen 

 

20. Åkermark 

Siv  

Mitt cancerår 1992 Cancer på 

ägg-

stockarna 

 

Om utredning, upptäckt 

och behandling 

  

 

  

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

Kjellberg 

 

 

Cecilia 

Nyström 

 

 

 

 

Elin 

Svensson 

Att aldrig ge 

upp  

Tre tjejer 

berättar om 

hur de 

besegrade sin 

cancer 

 

 

 

 

 

Hopp om 

livet, Från 

hjärntumör 

till 

bungyjump 

 

Cosmegen 

och röda 

naglar 

 

2000  

 

 

 

 

 

 

 

Akut 

lymfatisk 

leukemi 

 

Hjärn-tumör 

 

 

 

 

 

Synovialt 

sarcom 

mjukdelscan

cer 

 

Barncancerfondens 

bokserie om tre unga tjejers 

tuffa och krävande kamp 

för att överleva cancer 

 

 

 

 

Anna var 16 när hon fick 

leukemi 

 

 

Cecilia var 15 år då hon 

fick hjärntumör 

 

 

 

 

Elin var 14 år när hon 

drabbades av sarcom 
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Nr: Författare: Titel: Utgivn: Diagnos: Handling: 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 

 

29. 

 

 

30. 

 

 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

33. 

Waldetoft 

Red. 

Tio förf. 

Åtta ingår. 

 

Katharina  

Frisk 

 

Inga 

Andersson 

 

Katarina 

Rönnberg 

 

Birgit 

Nilsson 

 

Jenny 

Samuelsson 

 

 

Maria 

Östergren 

 

Nan Östman 

 

 

Heléne 

Nygårds 

 

 

Birgitta 

Stråhlén 

 

 

Siri 

Granfeldt 

Förändringar 

Tio kvinnor 

skriver om sin 

cancer 

 

Säg nej till 

cancern 

 

It´s very 

malignant 

 

Hålet i mig 

 

 

Så gick några 

år.. 

 

Till Anna-

Karin och 

Sitou 

 

Jag har ett liv 

 

 

Hemma på 

onkologen 

 

Mammas 

kräfta och min 

cancer 

 

Att leva med 

cancer 

 

 

Tankar i elfte 

timmen 

 

2000  

 

 

 

 

Bröstcancer 

 

 

Tungcancer 

 

 

Livmoder- 

halscancer 

 

Lymfom 

 

 

 

 

 

 

Bröstcancer 

 

 

Sköldkörtel-

cancer 

 

Livmoder-

halscancer 

 

 

Kronisk 

lymfatisk 

leukemi 

 

Lungcancer 

Personliga dokument och 

berättelser om sjukdom, 

behandling och förtvivlan 

men även glädje av tio 

kvinnor i olika åldrar 
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BILAGA 2. 
 

 

 

 

 

   
 

 

Schematisk översiktsfigur över resultatet över jag funnit beskrivet i biografier och dagböcker. 

 

 

  

 

KÄNSLOR STRATEGIER OMGIVNING 

oro 

ångest 

kaos 

 

overklighet 

dolt smygande 

föraning 

ensamhet 

att 

företa 

sig 

något 

praktiskt 

tilltro 

bort- 

trängning 

att söka 

kunskap 

unvikande 

förnekande 

att ge 

utlopp för 

sina 

känslor 

förberedelse 

stöd 

misstro 

anhörigas 

oro 

att förstå på 

omgivningen att 

något är fel 

bagatelliserande 

av andra 

att inte förstå/ 

missförstå 

TID 
DEN 

VÄNTANDE 

MÄNNISKAN 

VÄNTAN 


