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Sammanfattning: 

Bakgrund: År 2013 registrerades 654 nya cancerfall bland personer mellan 20-29 

år i Sverige. Under tjugo till trettio års ålder utforskar personen ofta sin identitet 

gällande exempelvis arbete och kärlek, beskedet om cancer kan därför upplevas 

som synonymt med krossade framtidsplaner, lidande och död. Cancerbehandlingen 

kan ge svåra biverkningar som exempelvis trötthet, illamående och håravfall. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur unga vuxna med cancer (20-29år) 

hanterade sin sjukdom. 

Metod: Studien har en deskriptiv design och analyserades med en modifierad 

form av kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen skedde genom att bearbeta 

fyra skönlitterära biografier som valts efter lämplighet för att svara på syftet. 

Resultat: Tre kategorier identifierades: Bejaka det som ger kraft, Hantera nya 

förutsättningar och Föra en kamp mot cancern. Även ett antal underkategorier 

identifierades vilka bland annat beskrev individuella kraftkällor, hantering av 

symtom och biverkningar och varför kunskap kunde vara viktigt. Även hantering 

av tankar och känslor samt normalitet och anpassning beskrevs. 

Diskussion: Det finns både likheter och skillnader i deltagarnas hanteringssätt, 

därför måste vården individanpassas. Resultatet bör kompletteras med andra 

studier för att skapa en mer omfattande kunskap. Studien bör läsas utifrån en 

svensk kontext. 
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1. BAKGRUND 

Unga vuxna är i en period av utveckling där de försöker hävda sin självständighet, skapa 

relationer och utveckla värderingar. Att drabbas av cancer som ung vuxen kan frambringa ett 

känslomässigt kaos som skapar hinder i den utvecklingen. Livet förändras dramatiskt för unga 

vuxna som får cancer och det är viktigt att deras utveckling får fortsätta trots sjukdomen 

(Williams, 2013). Patientens livssituation kan påverka hur cancersjukdomen hanteras, därför är 

det viktigt att sjuksköterskan pratar med patienten för att förstå vederbörandes sammanhang 

(Reitan, 2003). Genom att förmedla omsorg kan sjuksköterskan visa delaktighet i patientens 

kamp mot sjukdomen (Bruun, Lorentsen & Grov, 2011). 

1.1 Cancer 

Vid cancer sker en okontrollerad celltillväxt, cellerna följer inte längre de vanliga tillväxtreglerna 

utan delar sig ohämmat. De kan då bilda en solid tumör och växa in i omgivande vävnad eller 

skapa sjukliga vita blodkroppar, vilket sker vid exempelvis lymfom (Ericson & Ericson, 2012). 

Till skillnad från godartade tumörer kan cancercellerna spridas vidare ut i kroppen via blodet 

eller lymfsystemet och bilda dottertumörer (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Förmågan att sprida 

celler och tillväxthastigheten hos tumörer skiljer sig åt mellan olika sorters cancer (Ericson & 

Ericson, 2012). Cancerns uppkomst kan bero på okända faktorer men ärftlighet, andra sjukdomar, 

smittämnen, levandsvanor och strålning har visat sig spela roll vid vissa cancersjukdomar (Trolle 

Lagerros, 2008). 

 

Cancer är i själva verket ett namn på en viss typ av malign celltillväxt som utgår från 

epitelvävnad, därpå finns sarkom (utgår från stödjevävnad), lymfom (lymfatisk vävnad), leukemi 

(blodceller) och gliom (nervsystemets stödjevävnad) (Ericson & Ericson, 2012). För enkelheten 

skull definierades all sorts malign celltillväxt som cancer i litteraturstudien. 

 

År 2013 registrerades 654 nya cancerfall bland personer mellan 20-29 år i Sverige. Av dessa 

fanns 350 kvinnor och 304 män (Socialstyrelsen, 2014). De vanligaste cancersjukdomarna hos 

kvinnor mellan 20-29 år var år 2013 malignt melanom och livmoderhalscancer. Hos män i 

samma tidsperiod och ålderskategori var det testikelcancer och cancer i hjärnan samt övriga 

nervsystemet som var vanligast (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

1.1.2 Behandling och biverkningar 

Behandlingen av cancer beror på lokaliseringen och vilken celltyp som är påverkad. Oftast består 

den av cytostatikabehandling (cellgifter), strålning eller kirurgi, enskilt eller i kombination. Målet 

med behandlingen kan vara kurativ, att bota patienten, eller palliativ, att minska symtomen och 

förlänga livet (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).  

 

Cytostatikabehandling används för att skada tumören genom att hämma celldelningen och sker på 

olika sätt beroende på vilket preparat som används. I de flesta fall ges de olika preparaten i 

kombination, via intravenös tillförsel eller i tablettform. Behandlingen ger ofta kraftiga 

biverkningar då cytostatikan även påverkar de friska cellerna. Några exempel på biverkningar är 

håravfall, feber, allergiska reaktioner och i vissa fall sterilitet. Vid strålbehandling är syftet att 
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skada cellernas DNA. Strålningen sker i de flesta fall lokalt, därför beror biverkningarna på var 

behandlingen utförs, men generella biverkningar är trötthet, illamående och hudreaktioner (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011). Mer specifika biverkningar uppstår vid exempelvis buk-

/bäckenstrålning eller strålning av hela kroppen inför stamcellstransplantation, vilket kan leda till 

infertilitet hos både män och kvinnor. För att ha möjligheten att kunna få biologiska barn i 

framtiden kan unga män frysa ner spermier innan behandlingen påbörjas. Hos kvinnor kan 

fertiliteten i vissa fall bevaras genom bland annat användning av p-piller för att skydda de 

äggproducerande cellerna (Carlsson, 2007). 

 

Kirurgisk behandling används ofta vid avgränsade tumörer. Vid kurativ behandling tas hela 

primärtumören, närliggande lymfkörtlar samt ibland även centrala lymfkörtlar bort. Växer 

tumören in i omgivande vävnad eller organ måste även hela eller delar av det tas bort. 

Postoperativa komplikationer som kan uppstå är bland annat blödningar, infektioner, 

kardiovaskulära komplikationer och infektioner i luftvägarna (Sjödahl, 2008). 

 

1.2 Cancersjukdomens påverkan på unga vuxna 

1.2.1 Livet som ung vuxen 

Hwang och Nilsson (2011) beskrev att i tjugo till trettio års åldern infaller det så kallade 

vuxenblivandet. Under denna period utforskar personen sin identitet gällande exempelvis arbete 

och kärlek. Det sökandet kan ge instabilitet, då personen i många fall byter boende, partner, 

utbildning eller arbete i ett försök att hitta sin identitet. Personen utvecklar sätt för att ta hand om 

sig själv, vilket kan skapa en självupptagenhet. Tankarna på framtiden är ofta ljusa och kan 

handla om att hitta ett bra arbete och en partner, medan tankar som olust på arbetet och trassliga 

skilsmässor kan kännas avlägsna. 
 

1.2.2 Ovisshet för framtiden 

Att diagnoseras med en cancersjukdom leder många gånger till en kris (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). En kris definierades av Cullberg (2006) som en betydande vändning eller abrupt 

förändring som beror på inre eller yttre svårigheter. Beskedet om cancer upplevs i vissa fall som 

synonymt med krossade framtidsplaner, lidande och död. Personer med cancer kan uppleva stor 

psykisk påfrestning, från sjukdomsmisstanke, beskedets chocktillstånd till rädslan att få återfall 

eller att få besked om att cancern är obotlig (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 
 

Under behandlingen får personerna även, förutom de fysiska problemen, leva med oron att 

behandlingen inte kommer att ha effekt och ångesten om hur den kommer att påverka kroppen 

(Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Även Decker, Haase och Bell (2007) poängterade oro över 

sjukdomens utveckling och behandlingens effekt. Halliday och Boughton (2011) beskrev att 

cancern påverkade hela den unga personens liv och att vardagslivet därmed förändrades. Att 

diagnostiseras med cancer ger ofta upphov till tankar kring döden (Carlsson, 2007) och insikten 

om att livet är begränsat kan ge dödsångest (Bolund & Brandberg, 2008). 

 

Unga vuxna kvinnor med cancer känner ofta en osäkerhet inför framtiden, om fertiliteten 

påverkas och om de kan få egna biologiska barn. Den osäkerhet som kan uppstå vid cancer kan 

skapa emotionell stress och en reducerad livskvalitet (Halliday & Boughton, 2011). 
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1.2.3 Sexualitet och relationer 

Som tidigare nämnts var två av de vanligare cancersjukdomarna hos unga vuxna (20-29 år) under 

år 2013 livmoderhalscancer och testikelcancer (Sociastyrelsen, u.å.). När cancern är lokaliserad i 

könsspecifika organ kan den påverka bland annat blodcirkulation och nerver så att den sexuella 

funktionen skadas. Även de flesta andra cancersjukdomar påverkar kroppens möjlighet att svara 

på sexuell stimulering och att känna lust. Det kan bero på biverkningar från behandlingar, 

tumörers placering, individens reaktion på behandlingen och personens inre sårbarhet (Hulter, 

2008). Hur personen påverkas psykologiskt kan bero på egenskaper som ålder, civilstånd, 

självbild och kultur. Hos vissa personer kan den sexuella lusten öka, vilket likaväl som brist på 

lust, kan upplevas som skamligt (Carlsson, 2007). Sex är för många en viktig del av en god 

livskvalitet och när de sexuella möjligheterna plötsligt förändras genomgår ofta den drabbade en 

identitetskris (Hulter, 2009). 
 

Om personen med cancer är i en relation kan vederbörande känna rädsla för att inte kunna ge 

eller få nödvändigt stöd och en oro för att bli lämnad av sin partner. Har personen inte en partner 

kan svårigheter upplevas i sökandet efter en sådan, då personen exempelvis inte vill berätta om 

cancern eller visa eventuella operationsärr (Carlsson, 2007). Alla personens sociala roller till 

exempel som partner, dotter, vän eller anställd, kan förändras under en cancersjukdom. Det kan 

vara påfrestande och ge en känsla av att inte bidra till gemenskapen (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). 

 

1.2.4 Identitet och kroppsuppfattning 

Personer som på grund av cancern fått ett förändrat utseende, tvingats amputera en kroppsdel 

eller opererat bort ett organ kan uppleva att de inte känner igen sig i sin kropp, att de förlorat en 

del av sin identitet (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Detta kan skapa ett minskat självförtroende 

(Carlsson, 2007). 

 

Kroppsuppfattning handlar om en persons tankar om kroppens utseende, funktion och 

prestationsförmåga. Uppfattningen påverkar känslor, uppförande samt sociala relationer och 

genom det personens livskvalitet. Vid cancersjukdom och behandling kan förändringar som 

exempelvis håravfall, förändrad vikt och trötthet uppkomma, vilket kan påverka hur personen ser 

på sig själv. Att veta att ens kropp härbärgerar en cancertumör kan hos vissa personer skapa en 

känsla av att vara hotad inifrån eller att vara smutsig (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 

Förändringar i könsspecifika organ kan påverka personens upplevelse av att känna sig kvinnlig 

eller manlig (Hulter, 2008). 

 

1.3 Hantering   

Hanterbarhet är tillsammans med begriplighet och meningsfullhet, det som ger upphov till känsla 

av sammanhang (KASAM). Hanterbarheten handlar om i vilken omfattning personen anser sig 

ha resurser för att möta ett problem och på så sätt kunna klara av olika situationer. Resurserna 

kan finnas hos personen själv, eller tillgängliga hos andra som exempelvis en make eller läkare. 

En person med hög hanterbarhet upplever sig inte som ett offer för situationen utan känner att de 

kan klara av det som dyker upp. Känslan av sammanhang bidrar till att främja hälsa genom att 



4 
 

förhindra uppkomsten av stress (Antonovsky, 2005).  

 

Det finns en mängd olika teorier för hur en person hanterar en sjukdom som innefattar 

copingstrategier. Strategierna handlar om att personen möter ett problem, bedömer det och söker 

en strategi för att bemästra det. Därefter utvärderar personen resultatet och härbärgerar 

reaktionerna som skapas (Bolund & Brandberg, 2008). Lazarus och Folkman (1984) beskrev att 

coping inte handlar om att få kontroll över situationen utan om försöket att hantera den. Coping 

delas upp i adaptiv och maladaptiv coping, där adaptiv coping handlar om aktiva sätt att möta 

situationen. Maladaptiv coping handlar istället om sätt att skydda sig, exempelvis genom att 

förtränga. Dessutom delas coping bland annat in i problem- och känslomässigt orienterad coping. 

Problemorienterad coping innebär att försöka hantera eller förändra ett problem som skapar 

lidande. Känslomässigt orienterad coping handlar istället om att reglera de känslor som uppstår 

på grund av problemet.  

 

Då det kan krävas vissa förkunskaper hos läsaren för att förstå begreppet coping valdes istället 

det svenska ordet hantering i litteraturstudien. Fagerström (2012) nämnde att hantera en situation 

handlar om att kunna bemästra den, det vill säga att försöka skapa kontroll i situationen. 

 

1.4 Sjuksköterskans möte med cancersjuka unga vuxna 

Som sjuksköterska i arbetet med unga vuxna med cancer är det viktigt att ha kunskap om så väl 

cancersjukdomar och dess behandling som i konsten att kommunicera och delge lämplig 

information på ett passande sätt. Det är även viktigt att få tid att sitta ner och prata samt att 

förmedla ömsesidig respekt (Gibson et al., 2012). Även Bruun Lorentsen och Grov (2011) 

belyste betydelsen av god kommunikation och en bra relation mellan sjuksköterska och patient. 

Vid samtal bör sjuksköterskan förmedla hopp exempelvis genom ett noggrant utvalt beteende och 

ordval, då hopp kan ge patienten resurser i form av ökad energi och styrka (ibid.). 

 

1.5 Problemformulering 

Livet under perioden som ung vuxen kännetecknas av instabilitet och ett utforskande av sin 

identitet (Hwang & Nilsson, 2011). Att få cancer leder ofta till en kris hos den drabbade och kan 

upplevas som synonymt med förändrade framtidsplaner, smärta och död (Bruun Lorentsen & 

Grov, 2011). Författarna vill beskriva vilka sätt de unga vuxna hanterade de kriser och 

utmaningar som en cancersjukdom kan medföra. Hantering definieras i litteraturstudien som ett 

sätt att möta och försöka skapa kontroll i situationen. Många studier beskriver upplevelsen av att 

få cancer som ung vuxen och sjukdomens påverkan, men få beskriver hur unga vuxna hanterar 

sjukdomen. Genom att beskriva hur unga vuxna hanterade sin cancersjukdom vill författarna 

förmedla kunskap som kan användas av sjuksköterskan för att ge stöd under det kliniska arbetet. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur unga vuxna med cancer (20-29år) hanterade sin sjukdom. 
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3. METOD 

Studien har en deskriptiv design och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Datainsamlingen skedde genom att bearbeta 

skönlitterära biografier (Henricson & Billhult, 2012). 

 

3.1 Sökstrategi 

För att hitta lämplig litteratur söktes i Örebro universitets bibliotekskatalog Libris 

(http://libris.kb.se/) med sökorden biografi och cancer. Vid sökningen i Libris hittades 26 böcker. 

Via fritextsökning hittades en bok och genom browsing (exempelvis sökning manuellt i bokhylla) 

hittades tre böcker (Karlsson, 2012). I sökningarna gjordes begränsningar för att utesluta böcker 

skrivna på annat språk än svenska eller utgivna tidigare än år 2000. Totalt hittades 30 böcker.  

 

3.2 Urval 

Litteraturen valdes strategiskt (Henricson & Billhult, 2012) efter lämplighet för att kunna svara 

på syftet (Danielson, 2012). 

 

Inklusionskriterier: Böckerna skulle handla om unga vuxna i åldrarna 20-29 som har eller har 

haft cancer och genomgår eller har genomgått behandling. Böckerna ska vara skrivna av 

personerna själva, men avskilda delar får vara skrivna av andra personer. 

 

I första urvalet lästes böckernas resuméer och de som inte passade in i inklusionskriterierna 

uteslöts, exempelvis då personen var yngre eller äldre än den åldersgrupp som skulle studeras. 

Efteråt återstod sju böcker. I andra urvalet lästes böckerna delvis och de som inte svarade på 

studiens syfte uteslöts. Det gällde böcker med för lite analyserbar text och böcker som inte 

svarade på hur personerna hanterade sin sjukdom. Efter andra urvalet kvarstod fyra böcker som 

ansågs kunna svara på syftet. Nedan beskrivs de utvalda biografierna:  

 

“I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början” av Kristian Gidlund, 2013a 

Kristian Gidlund var 27 år och trummis i rockbandet Sugarplum fairy. Han arbetade som 

skribent, reste och drömde om att bli krigsjournalist. Året var 2011 och efter att ha varit trött, 

hängig och orkeslös i månader tvingade hans mamma iväg honom till läkaren. Kristian var själv 

övertygad om att han arbetat för mycket och sovit för lite, men läkarna hittade en elakartad tumör 

i och kring hans magsäck. Efter en stor operation och ett antal cellgiftsbehandlingar hittade de till 

slut ingen mer cancer i kroppen. Men cancern kom tillbaka och den gången var endast palliativ 

behandling ett alternativ. Boken bygger på Kristians blogg ”I kroppen min” (Gidlund, 2013a). 

 

“Draken lyfter i motvind” av Johanna Strömberg, 2001 

År 1996 var Johanna Strömberg 23 år, bosatt i Flemmingsberg och läste på 

biomolekylärkemiprogrammet på Södertörns Högskolan. Johannas lymfkörtlar svullnade stegvis 

upp, vilket inte bekymrade henne nämnvärt, men hon led däremot av att ha fått en intensiv klåda. 

Till slut sökte hon vård och diagnosen blev kronisk lymfatisk leukemi. Efter flertalet  

cytostatikabehandlingar blev lösningen en benmärgstransplantation med benmärg från hennes 
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lillebror. Cancern var borta och efter en svår period började Johanna återhämta sig fysiskt. Dock 

drabbades hon därefter av psykiska efterreaktioner på grund av sjukdomen och blev sjukskriven 

(Strömberg, 2001). 

 

“Strålmannen” av Anders Södergård, 2012 

År 2006 var Anders Södergård 25 år och en aktiv person som ordnade fester, höll konserter och 

ledde spinningpass på Friskis och Svettis. Dessutom läste han sjunde terminen på 

läkarprogrammet. Efter ett spinningpass fick han plötsligt kraftig huvudvärk som inte gick över 

och tvingades motvilligt söka vård. Läkarna hittade en golfbollsstor, elakartad tumör lokaliserad 

vid fjärde ventrikeln i hjärnan. Efter en stor operation och strålbehandlingar fanns fortfarande en 

bit av tumören kvar och Anders tvingades leva med vetskapen om att tumören troligtvis kommer 

att börja växa igen. Anders slutförde sin läkarutbildning och arbetade vid bokens slut som 

familjeläkare i Fagersta (Södergård, 2012). 
 

“Jag kan bara leva” av Katarina Fahlström, 2000 

Katarina var 22 år och bodde tillsammans med sin pojkvän i Örebro där hon studerade psykologi 

på högskolan. Under hösten 1996 kände hon sig hängig och fick ont i ryggen och uppsökte därför 

vårdcentralen. Efter röntgen och biopsi hittade läkarna en tumör mellan njuren och ryggmuskeln 

och hon diagnostiserades med akut lymfatisk leukemi. Efter behandlingar med cellgifter försvann 

cancern en period, med kom tillbaka igen. Bara ett och ett halvt år efter sjukdomsbeskedet dog 

hon. I boken skrev hon om sin brottningskamp med sjukdomen, livet och Gud (Fahlström, 2000). 

 

3.3 Databearbetning och analys 

Texterna bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Texterna tolkades induktivt utifrån manifest innehåll för att identifiera olika 

hanteringssätt (Danielson, 2012). 

 

Begreppen som användes var: analysenhet, meningsenhet, koder samt kategorier. De valda 

böckerna var arbetets analysenhet. En meningsenhet är ett utvalt stycke text som hör ihop genom 

sitt innehåll och bör vara lagom stort för att inte ge ett splittrat resultat eller rymma flera 

betydelser. Koder fungerar som etiketter på de olika meningsenheterna genom att de kortfattat 

beskriver dess innehåll. En kategori är i sin tur en samling koder med sammanbundet innehåll. 

Alla data som svarar mot syftet ska placeras in under någon kategori och de olika kategorierna 

ska vara uteslutande mot varandra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Författarna läste först hela analysenheten var för sig. Därefter lästes analysenheten ytterligare en 

gång enskilt och meningsenheter som svarade mot syftet markerades, kodades och delades in 

efter innehåll. Författarna träffades sedan för att diskutera meningsenheter och koder samt 

identifiera kategorier genom skapandet av en mindmap. Författarna gick sedan tillbaka till 

böckerna och kontrollerade att all text som svarade mot syftet placerats under en kategori. 

Därefter fördes kategorier och underkategorier in i en tabell som redovisas i resultatet. 
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4. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Generellt vid studier ska deltagarnas konfidentialitet tas hänsyn till, detta innebär att bevara deras 

integritet och privatliv (Kjellström, 2012). Författarna till de valda böckerna har inte tillfrågats 

huruvida deras böcker fick användas i studien, men de har valt att berätta sin historia offentligt 

genom att ge ut materialet. Vid skapandet av böckerna har de själva tagit ställning till vad de vill 

publicera och vad de inte vill dela med sig av i böckerna. Därigenom minskade risken för att 

deras integritet och privatliv kränks genom studien. 

 

Enligt göra-gott-principen ska skadan minimeras och fördelarna maximeras (Kjellström, 2012). 

Detta tillgodoses genom att inte förvanska bokens budskap samt genom att bidra till att bokens 

budskap sprids och eventuellt kommer till klinisk nytta. Genom att inte förvanska bokens 

budskap tillämpas även autonomiprincipen, som bland annat innebär att personens åsikter och val 

respekteras (ibid.). 

 

Enligt svensk lagstiftning ska forskning som exempelvis innebär risk för att deltagarna skadas 

fysiskt eller psykiskt genomgå en etisk prövning, men studentarbeten som utförs inom 

grundutbildning anses i allmänhet inte vara forskning. Detta innebär att en etisk prövning inte 

behöver göras (Kjellström, 2012). 
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5. RESULTAT 

De kategorier och underkategorier som resultatet gav upphov till redovisas nedan i en tabell. 

                 Kategori                                     Underkategori 

 

5.1 Bejaka det som ger kraft 

Inom kategorin Bejaka det som ger kraft identifierades underkategorierna Socialt umgänge, 

Ensamhet och Individuella kraftkällor. 

 

5.1.1 Socialt umgänge 

Kärleken och omtanken från familj och vänner nämndes som mycket betydelsefullt av alla 

böckernas författare (Fahlström, 2000; Gidlund, 2013a; Strömberg, 2001; Södergård; 2012). 

Gidlund (2013a) skrev:  

För trots medicinerna, behandlingarna och operationen, så inbillar jag mig att jag inte 

hade lyckats ta mig så här långt om det inte varit för den värme som erbjudits mig, för den 

kärlek som överösts mig, för den gemenskap som människor i min närhet hållit vid liv. 

(Gidlund, 2013a, s. 160) 

• Socialt umgänge 

• Ensamhet 

• Individuella kraftkällor 

Bejaka det som ger 
kraft 

• Förhållningssätt till sjukdomen 

• Hantera symtom och biverkningar 

• Hantering av tankar och känslor 

• Skapa en ny självbild 

• Normalitet och anpassning 

• Hantera dödlighet 

Hantera psykiska 
och fysiska 

förändringar 

• Hitta anledningar att kämpa 

• Söka eller inte söka kunskap 

Föra en kamp mot 
cancern 
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Gidlund (2013a) berättade hur han levde på glädjen efter att ha umgåtts med människor han 

tyckte om. Han nämnde även betydelsen av okända människors omtanke. Södergård (2012) 

beskrev att det hjälpte honom mycket med omsorgen från nära exempelvis genom besök, sms och 

telefonsamtal, då han låg på sjukhus. Strömberg (2001) skrev att det blev tydligt hur viktigt det 

var med nära relationer och att deras kärlek var det enda som kunde lindra skräcken hon 

upplevde. Hon beskrev gång på gång hur hon träffade vänner för att slippa vara själv, bland annat 

under chocken efter sjukdomsbeskedet. Hon skrev också att det var befriande att prata med 

jämnåriga som var sjuka och reflekterade kring om det skulle vara bra för henne att gå med i en 

patientförening. Gidlund (2013a) konstaterade istället att han inte knutit an till någon annan 

cancersjuk. 

 

Fahlström (2000) skrev att omtanken från människor omkring gjorde hennes steg lättare och att 

det har styrkt henne att människor bland annat från hennes församling bett för henne och hälsat 

till henne. Hon nämnde särskilt betydelsen av stödet från sin sambo och beskrev hur han tog hand 

om, uppmuntrade och höll om henne. Södergård (2012) hanterade sin relation till sin flickvän på 

ett annorlunda sätt då han uppmanade henne att lämna honom om han blev 

personlighetsförändrad efter operationen. 

 

Både Strömberg (2001) och Södergård (2012) beskrev hur de skyddade anhöriga genom att låta 

bli att ge dem all information. Strömberg valde aktivt att inte ringa sin familj då sjukdomen höll 

på att diagnostiseras och Södergård (2012) berättade inte för sin mamma om blåsljudet som 

uppkom på hans hjärta. Södergård skrev också att han försökte ha ett lättsamt förhållningssätt 

gällande sjukdomen i mötet med nära och kära för att skona dem från sjukdomens allvar. 

 

5.1.2 Ensamhet 

Men även att vara ensam beskrevs som något viktigt av alla böckernas författare (Fahlström, 

2000; Gidlund, 2013a; Strömberg, 2001; Södergård; 2012). Gidlund (2013a) åkte flera gånger 

ensam ut till sin farfars stuga när han var på dåligt humör och ville hålla sig undan andra 

människor. Södergård (2012) ville vara ensam utan sin flickvän kvällen innan sin operation: 

Jag kände att Anna helst ville vara här ikväll, men jag tillät henne inte. Det var för att jag 

så starkt kände för att vara ensam och umgås med mina egna tankar just nu, utan någon 

som helst yttre störning. Jag måste få fokusera. Jag måste göra mig redo. (Södergård, 

2012, s. 161) 

Strömberg (2001) beskrev däremot att hon ville ha människor omkring sig för att klara av 

chocken av sjukdomsbeskedet, men när chocken hade lagt sig ville hon åter börja vara ensam 

igen. Fahlström (2000) hade en stor aktivitet kring sig på sjukhuset och när hon mådde bättre 

blev hon mån om att få lugn för sig själv och vila upp sig. Även när hon mådde dåligt av 

cellgiftsbehandlingen och kortisonet ville hon inte ha för mycket besök: 

När jag mår så här brukar jag vilja vara för mig själv. Orkar inte med för mycket besök. 

Jag vill bara träffa mina allra närmsta och har inte ens lust att träffa alla dem. Känner mig 

inte speciellt social, men för den skull mår jag inte psykiskt dåligt. Jag känner mig lugn 

och trygg. (Fahlström, 2000, s. 125-126) 
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5.1.3 Individuella kraftkällor 

Gidlund (2013a) beskrev hur han aktivt sökte upp saker som gav honom kraft och glädje. Skogen 

vid hans farfars stuga, sex, hästarna, vänner, böcker, berättelser och musik var några saker som 

han nämnde speciellt. Han beskrev kraften från en häst: “Värmen strömmade från hästen. 

Återigen vilade jag min kropp mot dess sida. Jag blundade. Kände kraften komma. Detta ska jag 

leva på, tänkte jag” (Gidlund, 2013a, s. 253). Hästarna gav honom förutom kraft också trygghet 

och fick honom att koppla av. Han brukade prata med dem och trodde att de förstod. Gidlund 

skrev också att han försökte leva på kraft och glädje från bra dagar och trodde på det som gav 

honom direkt styrka. Sexuellt umgänge var en av dessa saker, han kallade det för sitt beroende. 

Efter avslutade behandlingarna, när krafterna kom tillbaka igen, försökte han ta igen de samlag 

han hade missat. 

 

Fahlström (2000) beskrev sin tro som en av anledningarna till att hon orkade genom allt.  Hon 

berättade att Gud gav henne kraft, frid och livslust och hur hon hade någon som kunde hjälpa 

henne när hon själv inte orkade. Hon skrev: “Sjuksköterskan som gjorde lungtesterna på mig 

undrade hur jag orkade. Jag kunde inte svara annat än att det var min tro…” (Fahlström, 2000, s. 

145). 

 

5.2 Hantera psykiska och fysiska förändringar 

Kategorin Hantera psykiska och fysiska förändringar utmynnade i underkategorierna 

Förhållningssätt till sjukdomen, Hantera symtom och biverkningar, Hantering av tankar och 

känslor, Skapa en ny självbild, Normalitet och anpassning samt Hantera dödlighet. 

 

5.2.1 Förhållningssätt till sjukdomen 

Södergård (2012) beskrev hur han först hanterade cancerbeskedet genom förnekande. Först 

trodde han att det var ett dåligt skämt av läkaren, för att sedan övergå till att tänka att de säkert 

blandat ihop röntgenbilderna: 

Det måste ha blivit något fel, eller så måste någon ha gjort ett misstag. Det var ju en äldre 

dam som röntgades strax före mig. Kan det vara så att de har blandat ihop våra 

röntgenbilder? Ja, det är klart, så skulle det kunna vara. Så måste det vara. (Södergård, 2012, 

s. 121) 

Strömberg (2001) hanterade beskedet på ett liknande sätt då hon trodde att läkarna blandat ihop 

proverna med någon annan patient. Hon diskuterade det med sin syster och förstod då logiskt att 

hon hade cancer, men tog ändå inte till sig sanningen. Först nästan en månad senare förstod hon 

på riktigt hur allvarligt sjuk hon var. Södergård (2012) försökte se sig själv objektivt och insåg att 

hans resonemang troligtvis bara var en försvarsmekanism. Men att cancerbeskedet var sant 

förstod han först när han såg röntgensvaret efter hans hjärnröntgen. 
 

Efter avslutad behandling vid första insjuknandet försökte Gidlund (2013a) distansera sig från 

sjukdomen. Han tömde frysen på de matlådor han fått under sjukdomstiden, la undan kläder han 

haft på sig och gömde böcker han läst och filmer han sett.  
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Både Fahlström (2000) och Strömberg (2001) reflekterade över varför de inte tänkt i banorna om 

varför just de drabbades. Fahlström (2000) skrev att det kan vara för att hon sett så mycket 

lidande hos andra och Strömberg (2001) resonerade över att livet ger och tar, positivt som 

negativt. 

 

Södergård (2012) gjorde ett aktivt val att försöka vända sin situation till något positivt, 

exempelvis genom att han sökte stipendier och fonder som var vidga åt cancersjuka. Södergård 

betonade att han valde det alternativ som fick honom att må så bra som möjligt. Han valde att se 

glaset som halvfullt och inte halvtomt. Men konstaterade att det även var svårt att alltid vara 

optimistisk. Strömberg (2001) försökte också göra det bästa av tillvaron och ansåg att det var 

viktigt med positiva tankar. Exempelvis fokuserade hon på att överleva, hon såg sig själv som 

frisk i framtiden och ställde in sig mentalt på att slippa biverkningar. Fahlström (2000) upplevde 

sjukdomen som en källa till erfarenhet inför att arbeta med människor, men konstaterade 

följande: “Jag vet att det finns vetenskap som visar att man psykiskt kan påverka det fysiska. Jag 

motsätter mig inte detta, men i det här tillståndet kändes sådana positiva tankar avlägsna. Även 

positiva människor dör” (s. 83). Gidlund (2013a) beskrev att han inte brydde sig om det positiva 

som sjukdomen kunde utmynna i, som exempelvis livserfarenhet och annan syn på livet. Han 

menade att dessa aspekter inte kunde göra att han såg sjukdomen som något gott. 

 

Humor användes i Strömbergs (2001) och Södergårds (2012) förhållningssätt till sjukdomen. 

Södergård skrev vid flertalet tillfällen att det var lika bra att driva med och skratta åt sjukdomen, 

han uppskattade även när andra gjorde det. Han skämtade bland annat om att han var inlagd på 

sjukhuset för en bantningskur och ordnade en fest som han kallade Kräftskivan efter det gamla 

ordet för cancer. Strömberg (2001) drev med sig själv när hon tappade håret genom att till sina 

vänners förskräckelse rycka bort stora tussar av hår.   
 

Södergård (2012) förhöll sig till sjukdomens konsekvenser genom att resonera “den-dagen-den-

sorgen”, ett exempel på det var att han funderade över riskerna med operationen men bestämde 

sig för att inte älta dem utan i stället ta tag i dem om det inträffade. Han förhöll sig även till 

sjukdomen genom att göra aktiva handlingar. Han valde att stråla tumören i förebyggande syfte 

istället för att vänta på att den skulle börja växa samt valde bort medicinering med kortison.   
 

5.2.2 Hantera symtom och biverkningar 

Alla böckernas författare valde att klippa håret i samband med sjukdomen (Fahlström, 2000; 

Gidlund, 2013a; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). Gidlund (2013a) valde att klippa av håret 

eftersom han inte ville se sig i tunt och stripigt hår och därmed ligga steget före sjukdomen. Det 

fanns olika strategier för att minnas sitt hår. Gidlund (2013a) och Strömberg (2001) beskrev att 

de sparade en lock av sitt hår, medan Fahlström (2000) gick till fotografen innan hon klippte sig.  
 

Strömberg (2001) beskrev en stor sorg över att tappa sitt hår, både huvudhår och kroppsbehåring. 

Hon försökte tröstäta för att hantera det, men det var utan effekt. När hon började tappa hår valde 

hon att tvätta det trots att det inte var nödvändigt, bland annat för att få tvätta det en sista gång. 

När hon väl rakade av sig allting kändes det acceptabelt och hon införskaffade tre olika peruker. 

Dock fick hon fortfarande hantera sin sorg ibland:  
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Jag fortsatte att vara väldigt, väldigt ledsen ett tag över min hårlöshet, grät en skvätt och 

tog sen på mig en peruk. Det gjorde hela skillnaden! Så enkelt! Nu har jag haft på mig 

peruken en stund (“mannen-i-mitt-liv peruken”) och det känns otroligt skönt fastän jag är 

stick solo här i min lägenhet. (Strömberg 2001, s. 94) 

Strömberg (2001) valde att gå utan peruk under en period för att hennes omgivning skulle vänja 

sig och för att visa att hon inte skämdes. Hon samlade också ihop sitt tappade hår och bad sin 

mamma att lägga ut det i skogen för att fåglarna skulle kunna bygga bon av det.  

 

Gidlund (2013a) beskrev hur han planerade inför kommande biverkningar genom att passa på att 

äta ordentligt innan aptiten försvann och förberedde saker i lägenheten tills efter behandlingarna. 

Exempelvis hade han lagt fram bekväma kläder att ta på sig och ställt fram matlådan på 

köksbänken då han inte kunde ta ut kalla saker ur kylen. Gidlund kunde planera sin dag noggrant 

för att ha möjlighet till att klara av vissa saker, som exempelvis vila och äta vid rätt tidpunkt för 

att kunna delta vid en väns födelsedagsfirande. Även Strömberg (2001) beskrev att hon 

planerade, speciellt distraktioner med vilka hon försökte manipulera sin kropp. Efter avslutande 

av kortisonbehandling kunde depression uppstå, vilket hon undvek genom att planera in någon 

trevlig aktivitet den dagen behandlingen upphörde. För att minska illamåendet efter 

cytostatikabehandlingarna kunde hon distrahera sig med exempelvis sällskap av vänner och 

telefonsamtal. Hon beskrev även att sömn var viktigt för att minska tröttheten. Gidlund (2013a) 

och Strömberg (2001) beskrev också att det var nödvändigt att ta en dag eller några timmar i taget 

för att klara av den tillvaro som kunde uppstå på grund av sjukdomssymtom eller biverkningar 

från behandlingen. Gidlund (2013a) betonade att det inte var någon idé att planera längre fram i 

tiden. 

 

Sterilitet var en biverkan av behandlingen som Strömberg (2001) funderade mycket kring. Hon 

kände sorg över att bli steril, men konstaterade att om hon dog skulle hon ändå inte kunna få 

barn. Hon motiverades av att hon kunde bli frisk och därmed exempelvis adoptera barn. Hon 

fortsatte dock att tro på ett mirakel och ett exempel på det var att hon under strålningen hoppades 

att någon liten äggcell skulle överleva. Strömberg (2001) skrev också om hantering av 

klimakteriebesvär, vilka uppstod som en biverkan av behandlingen. Hon började äta tabletter mot 

besvären då hennes fortplantningssystem inte längre fungerade och upplevde tabletterna som 

pinsamma och osexiga. Strömberg hanterade det genom att kräva att få tabletterna på karta 

istället för i burk. Det gav henne en känsla av att äta p-piller, vilket kändes mer passande för en 

tjej i hennes ålder. 

 

Fahlström (2000) fick trots smärtstillande tabletter upptäcka egna sätt att hantera tumörrelaterad 

smärta: 

Smärtan från vad som troligen är en tumör kommer och går. Mår lite småilla. Vaknade i 

natt av att jag hade ont, var uppe vid flera tillfällen och vandrade omkring. Det hjälper 

faktiskt. Efter ett tag lugnade det ner sig och jag fick åter lägga mitt huvud på den 

efterlängtade kudden. De smärtstillande tabletterna jag har ger jag inte så mycket för i 

detta läge. Jag vet inte, men det känns som om det hjälper mer att gå en liten sväng. 

(Fahlström, 2000, s. 138) 
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Strålbehandlingen gav upphov till biverkningar för Södergård (2013) vilka bland annat 

innefattade minnesproblematik. Tidigare kunde han memorera kurslitteratur genom att sträckläsa 

den, vilket efter behandlingen inte längre gick. Detta hanterade han genom att hitta ett nytt 

inlärningssätt, vilket var mindmapping. Han upplevde även att akustiskt stökiga miljöer kunde 

vara utmattande, när dessa uppstod valde han att gå undan för sig själv en stund. 

 

5.2.3 Hantering av tankar och känslor 

Att uttrycka sina känslor upplevdes som ventilerande och som ett sätt att rensa bland sina 

emotioner (Fahlström, 2000; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). Fahlström (2000) upplevde att 

hon vågade möta sina känslor eftersom hon hade en stadig grund i tron på att hon skulle hitta 

tillbaka till glädjen efter att ha mött sorgen och ilskan och skrev: 

Vad gäller det psykiska så har man ett val - förtränga och förneka sina känslor eller våga 

känna, våga leva nära sina känslor och verkligen må som man mår. Jag har beslutat att 

bejaka mina känslor, eftersom jag tror att det gör mig starkare och hjälper mig att kämpa 

vidare. (Fahlström, 2000, s.22-23) 

Även Strömberg (2001) betonade vikten av att leva nära sina känslor och ge uttryck för dem. Hon 

beskrev att genom bejakande av sorgen fick glädje och tacksamhet utrymme samt att hon fick 

kraft att gå vidare. Fahlström (2000) och Södergård (2012) beskrev att både positiva och negativa 

känslor var viktiga att bejaka. Fahlström (2000) och Gidlund (2013a) kunde bejaka känslor 

genom exempelvis raseri- eller känsloutbrott. De utbrotten kunde riktas mot familjemedlemmar, 

men utbrotten var relaterat till cancern och inte familjen. Gidlund (2013a) kunde svära och han 

beskrev även ett specifikt raseriutbrott som uppstod på grund av en kommentar från en av hans 

föräldrar. Då slog han sönder en telefon, skrek ord som han ansåg att en son inte ska säga till sina 

föräldrar och gick sedan ut i regnet i ren ilska och ångest. Gidlund menade att kommentaren som 

gav upphov till raseriutbrottet egentligen inte var något att bli arg över. De känsloutbrott som 

Fahlström (2000) beskrev bestod bland annat av att hon grät, slängde en tvättkorg i väggen och 

skrek att hon inte ville dö, kastade ett glas ut ur fönstret av ilska och svor åt sin mamma och Gud. 

Hon kunde vara riktigt arg på Gud men hon visste att han tålde det. Fahlström upplevde ett stöd 

från familjen i dessa känsloutbrott och beskrev att det var en lättnad att de hade förståelse för att 

cancern var orsaken till utbrotten och inte dem. För Fahlström var det även viktigt med fysisk 

närhet som en bekräftelse av hennes känslor. 

 

Distraktion för att slippa för mycket tankar eller känslor nämndes av Gidlund (2013a), Strömberg 

(2001) och Södergård (2012). Södergård skrev att han under en period tog på sig mycket uppdrag 

för att slippa tänka på tumören och Strömberg beskrev hur hon flertalet gånger ägnade sig åt 

aktiviteter för att distrahera tankarna och oron. Gidlund beskrev att det var skönt att göra 

praktiska saker kring hästarna för att slippa tänka. 
 

Södergård (2012) hade dåligt samvete gentemot sin dåvarande flickvän för att han blivit sjuk, det 

fick honom även att känna sig värdelös. Han hanterade dessa känslor genom att göra slut med 

flickvännen. Men även känslan av att ha blivit pånyttfödd och viljan att uppleva mer av livet stod 

bakom beslutet, då han kände att ett förhållande skulle begränsa honom.  
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Södergård (2012) beskrev att tankarna på sjukdomen gjorde honom cynisk och Gidlund (2013a) 

skrev att han hatade den verklighet som sjukdomens skapade. De hanterade dessa tankar och 

känslor genom att de under en period levde destruktivt. Södergårds destruktiva period inföll efter 

att ha kommit tillbaka från de intensiva behandlingarna, då han började prova droger och ha 

oskyddat sex. Gidlund (2013a) beskrev i sin tur hur han, under en period när cancern var 

palliativ, drack för mycket och lät bli att äta och sova ordentligt. 
 

Tre av författarna nämnde skrivandet som ett sätt att hantera tankar eller känslor (Fahlström, 

2000; Gidlund, 2013a; Södergård, 2012). Gidlund (2013a) skrev en blogg som han såg som sin 

boxningspåse, där han bland annat kunde skriva om sina tankar och känslor. Södergård (2012) 

beskrev att det gav mycket att få skriva ner känslor och tankar och att skrivandet var ett sätt för 

honom att bearbeta. Även Fahlström (2000) skrev att det var skönt att skriva ner sina tankar och 

att hon i efterhand skulle kunna läsa det hon skrivit för att få ord på sina känslor. 
 

Gidlund (2013a) och Södergård (2012) talade båda med en kurator för att hantera tankar eller 

känslor. Gidlund (2013a) upplevde att tankarna på att inte överleva blev för påtagliga och sökte 

därför kuratorskontakt. Men samtalen gav ingen effekt och kontakten upphörde. Södergård 

(2012) tyckte däremot att samtalen var välbehövliga, gav bekräftelse och lättnadskänsla och 

skrev:  

Jag överraskades av hur konstruktivt det var att prata med någon om allt jag gått igenom 

där jag på intet sätt behövde försköna de olika händelserna …. Till min kurator Kristin 

kunde jag dock säga precis vad jag tyckte och tänkte utan att vara rädd för att såra någon, 

och det var skönt att få beklaga mig över min situation utan att behöva ta hänsyn till 

någon. (Södergård, 2012, s.322) 

Strömberg (2001) beskrev att det var skönt att känna till kuratorns tillgänglighet samt att samtal 

med läkare och sjuksköterskor kunde underlätta hennes situation. En natt när Strömberg var 

inlagd på sjukhuset pratade hon med en nattsköterska, vilket gav henne möjlighet att ventilera 

tankar och känslor. 
 

Fahlström (2000) beskrev att genom samtal med sin läkare kunde hon få svar på sina frågor, stöd 

i att reda ut sina tankar och känslor samt möjlighet att prata om sitt psykiska mående. Läkaren 

gav henne även bekräftelse för att det var okej att känna som hon gjorde, vilket lugnade henne. 

 

5.2.4 Skapa en ny självbild 

Att identifiera sig som sjuk i cancer beskrevs av tre av böckernas författare (Fahlström, 2000; 

Gidlund, 2013a; Södergård, 2012). Södergård (2012) konstaterade att han nog alltid kommer att 

behöva vara en cancerpatient, eftersom hans cancertumör inte gick att operera bort helt. 

Fahlström (2000) såg sig trots beskedet om att cancern var obotlig inte som sjuk och Gidlund 

(2013a) berättade att han kunde vara cancerkillen ett tag men att han sedan bara ville vara 

Kristian igen. Han tyckte det var skönt att vara i sin farfars stuga när ingen som visste att han var 

sjuk fanns där. Han beskrev att han då fick känna sig frisk. Gidlund berättade om att han inte var 

sig lik efter operationen: 
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Men jag vet att vi måste lära känna varandra igen, jag och kroppen min. För jag är mig 

själv inte lik. Jag har accepterat att det är så här jag ser ut. Så är det. Och så kommer det 

att vara. Det betyder däremot inte att jag är redo att visa mig. (Gidlund, 2013a, s.143) 

Även senare i boken, då cancern konstaterats som obotlig, beskrev Gidlund (2013a) att han såg 

en främlings kropp i spegeln. 
 

Tre av böckernas författare beskrev hur de personifierade sig med någon annan (Fahlström, 2000; 
Gidlund, 2013a; Södergård, 2012). Gidlund identifierade sig med kapten Ahab från boken Moby 

Dick. Liksom kapten Ahab kämpade mot en stor vit val kämpade han mot att återta sitt liv. 

Södergård (2012) identifierade sig i sin tur med Frodo i Sagan om ringen, där hobbitens börda i 

form av härskarringen bytts ut mot en tumör. Fahlström (2000) konstaterade att hon kände sig 

liten som den bibliska gestalten David i berättelsen om David och Goliat, men att hon vägrade ge 

upp. 

 

5.2.5 Normalitet och anpassning 

Fahlström (2000), Gidlund (2013a) och Strömberg (2001) beskrev att de emellanåt försökte leva 

som vanligt. Fahlström (2000) ville uppleva normalitet, genom exempelvis att vara hemma och 

åka till Österlen som hon brukade, vilket fick henne att må bättre. Hon uppmanade även sin 

sambo att göra det som han gjorde innan sjukdomen. Att leva som vanligt för Strömberg (2001) 

handlade om att fortsätta med studierna och umgås med vänner. Efter att hon blivit friskare 

arbetade hon som simlärare, vilket trots trötthet var viktigt för henne. 

 

Men det gick inte alltid att leva som vanligt, vissa saker behövde de acceptera och anpassa sig 

efter. Gidlund (2013a) drömde om att resa till Afrika, men då han inte längre hade någon mjälte 

efter operationen skulle det innebära en livsfarlig infektionsrisk och han valde att ge upp den 

drömmen. Södergård (2012) ansåg att det enda att göra när livet svänger är att anpassa sig till de 

nya förutsättningarna. I början försökte han fortsätta med läkarstudierna, men efter en tid insåg 

Södergård att han inte kunde fortsätta förrän han genomgått behandlingen. Strömberg (2001) 

beskrev också hur hon försökte fortsätta studera men tillslut insåg att hon behövde vila för att bli 

frisk: 

Jag lägger ner. Ja, nu lägger jag ner den teoretiska verksamheten tills jag blir lite friskare. 

Jag struntar i alla teoretiska poäng och gör bara labbarna. Jag måste helt enkelt ta hänsyn 

till min sjukdom och inte tro att jag kan köra på som vanligt, vare sig jag vill eller inte. 

(Strömberg, 2001, s. 49) 

Strömberg (2001) förstod stegvis att hon inte kunde ha samma aktivitetsnivå under 

sjukdomsperioden som hon hade innan insjuknandet. Hon fick utgå från vad hon kunde göra, 

istället för vad hon ville göra. Strömberg försökte hitta trevliga lugna aktiviteter som hon klarade 

av, som exempelvis lyssna på musik eller läsa. 

 

5.2.6 Hantera dödlighet 

Tankar och reflektioner över döden beskrevs av alla böckernas författare (Fahlström, 2000; 

Gidlund, 2013a; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). Gidlund (2013a) och Södergård (2012) 
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trodde båda att livet antingen bara tar slut vid döden eller att ett nytt liv börjar. Södergård menade 

att han därför ville ta tillvara på livet så mycket han kunde, men att om livet fortsätter efter döden 

är det självklart att leva likadant som i detta liv. Gidlund (2013a) framhöll att han tänkte kämpa 

mot döden på alla sätt. Han skrev att han sörjde sig själv, allt han inte skulle hinna uppleva och 

beskrev sorg över att inte hinna få några barn. 

 

Södergård (2012) menade att även när det gällde döden kunde människan välja förhållningssätt. 

Han kunde vara lycklig trots att han var döende eftersom det var en självklarhet att alla 

människor skulle dö vilket inte behövde vara otäckt. Han önskade även att de tar tillvara på så 

mycket av hans kropp som möjligt när han dör, så att han kunde göra nytta även efter döden. 

 

Förberedelser för att dö beskrevs av Gidlund (2013a) som berättade hur han förberett sig vid två 

tillfällen, inför en stor operation och därefter när cancern blivit palliativ.  

Förrådet har aldrig varit så städat. Rensat. Skafferiet likaså. Garderoben aldrig så gallrad. 

Pärmarna aldrig så tomma. Jag har köpt plastbrickor och märkt upp alla mina nycklar …. Jag 

har förklarat allt. Jag har skrivit upp mina koder, mina lösenord. Jag har ansträngt mig. För 

jag har gjort resterna av mitt liv så enkla som möjligt för min familj att ta hand om, när jag 

inte längre finns. (Gidlund, 2013a, s. 227-228) 

Gidlund (2013a) berättade om hur han tog avsked av allt och talade om för sina nära att han 

älskade dem. Han skrev ett brev om hur han ville ha sin begravning och flera texter i sin bok där 

han försökte förstå och sammanfatta sitt liv. Gidlund nämnde också att han försökte hitta en slags 

tillhörighet eller gemenskap i döden och letade bland populärkulturen efter personer som gick 

bort vid 29 års ålder. 

 

5.3 Föra en kamp mot cancern 

Kategorin Föra en kamp mot cancern innefattar underkategorierna Hitta anledningar att kämpa 

och Söka eller inte söka kunskap. 

 

 5.3.1 Hitta anledningar att kämpa 

Fahlström (2000), Gidlund (2013a) och Södergård (2012) beskrev tydligt att de bestämde sig för 

att kämpa mot cancern och bli friska. Även efter att de fått besked om att cancern var obotlig 

beskrev Fahlström (2000) och Gidlund (2013a) den fortsatta kampen. 

 

Alla hittade motivation till att kämpa genom att inte vilja dö än eftersom livet fortfarande hade 

mycket att ge (Fahlström, 2000; Gidlund, 2013a; Strömberg, 2001; Södergård, 2012). 

 

Gidlund (2013a) och Södergård (2012) planerade även sin framtid, vilket gav motivation till 

kampen. Gidlund (2013a) skrev en lista över saker han skulle göra när han blev frisk, exempelvis 

besöka vissa platser och uppleva specifika saker. Södergård (2012) i sin tur planerade att fortsätta 

studierna. 

 

Fahlström (2000), Strömberg (2001) och Södergård (2012) satte upp olika mål. Fahlström (2000) 

hade målet att skriva boken om sin sjukdom efter att hon blivit frisk. Strömberg (2001) bestämde 
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sig för att vara en mönsterpatient efter sin benmärgstransplantation och hade målet att bli 

utskriven så snabbt som möjligt och bli frisk. Södergård (2012) betonade betydelsen av att ha 

målbilder:  

När jag ser tillbaka kan jag inte förstå hur jag orkade ordna med festen och alla förberedelser, 

men samtidigt var det vad som höll mig igång. Det gav mig ett tydligt mål i slutet av 

strålningen, och är det någonting jag har lärt mig är det att målbilder är viktiga och ibland 

säkert avgörande. (Södergård, 2012, s. 292) 

Gidlund (2013a) hittade motivation i sin omgivning, men även hos sig själv. I samband med den 

stora operationen fick han ett brev av sin syster. Genom att läsa det insåg han att han alltid ville 

finnas hos dem han älskar. Det gav honom vilja att kämpa för dem. Han skrev även ett brev till 

sig själv för att få motivation när allt kändes som ett helvete efter operationen. 

 

 5.3.2 Söka eller inte söka kunskap 

Strömberg (2001) och Södergård (2012) beskrev hur de aktivt sökte kunskap om sjukdomen, 

exempelvis genom att läsa sina journaler. Södergård (2012) sökte även kunskap via Internet, i 

vetenskapliga rapporter och patientforum. Han beskrev också att de kunskaper han hade genom 

läkarutbildningen hjälpte honom att hantera sjukdomen. Strömberg (2001) valde att inte ta reda 

på om prognosen för att bli frisk, men läste allt hon kunde hitta om cancer:  

Jag har bara läst och lånat en massa böcker om cancer. Det går inte att låta bli, 

medicinhyllorna fullkomligen suger mig till sig vare sig jag vill eller inte. Jag har snart läst 

allt som finns att läsa i ämnet och är definitivt expert på lymfom och leukemier. (Strömberg, 

2001, s. 40-41) 

Gidlund (2013a) ville inte ägna mer uppmärksamhet åt sjukdomen än nödvändigt, därför 

bestämde han sig för att inte söka information på egen hand. Han valde att lägga ansvaret hos 

läkarna. Trots det frågade Gidlund om riskerna med operationen han skulle genomgå, för att veta 

om han behövde förbereda sig på att dö. 

 

Fahlström (2000) och Strömberg (2001) beskrev att de valde att lita på sina läkare. Inför 

benmärgstransplantationen överlät Strömberg (2001) allt till läkarna och fogade sig i deras beslut. 

 

Gidlund (2013a) och Strömberg (2001) uppmanades av andra människor att testa alternativa 

behandlingsmetoder, men båda valde att förlita sig på den traditionella medicinen. Strömberg 

(2001) valde den traditionella medicinen eftersom hon ansåg att det var störst chans att bli frisk 

via den samt att hon inte ville riskera att hinna dö om hon testade den alternativa behandlingen 

om den visade sig vara utan effekt. 

 

 5.4 Sammanfattning av resultat  

Resultatet sammanställdes i kategorierna Bejaka det som ger kraft, Hantera psykiska och fysiska 

förändringar samt Föra en kamp mot cancern. I böckerna beskrevs socialt umgänge och 

ensamhet som källor till kraft, även individuella kraftkällor såsom tron på Gud och musik 

nämndes. Författarna till böckerna hanterade sjukdomen genom att förhålla sig till den på olika 
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sätt, de kunde se optimistiskt på sjukdomen eller förneka den. Symtom och biverkningar kunde 

hanteras genom exempelvis distraktion och planering. I böckerna beskrevs hur de hanterade 

tankar och känslor genom att släppa ut dem och prata med professionella. Sjukdomen skapade 

ibland ett behov av att bilda en ny självbild och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Att 

fundera på döden och förbereda sig för den var några exempel på hantering av dödlighet. Att 

kämpa mot cancern motiverades av bland annat viljan att fortsätta leva och en del av dem beskrev 

att de aktivt sökte kunskap om sjukdomen. 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att beskriva hur unga vuxna med cancer hanterade sin sjukdom valde författarna att bygga 

studien på skönlitterära självbiografier. Dahlborg Lyckhage (2012) nämner biografier som en 

relevant källa till information i kvalitativa studier. Samlandet av berättelser är en av de vanligaste 

formerna för att sammanställa data inom kvalitativ forskning (Jonsson, Heuchemer & 

Josephsson, 2012).  

 

Vid formulering av syfte valde författarna till studien att inte använda begreppen coping eller 

copingstrategier då definitionen enligt Lazarus och Folkman (1984) visar på ett komplext 

begrepp. Begreppet hantering kräver inga större förkunskaper i jämfört med coping, vilket gör det 

lättare för läsaren att förstå och tolka studien. Det kan även göra studien tillgänglig för en bredare 

population. Ytterligare en anledning till att begreppet coping valdes bort är att studien inte har 

gjorts inom ämnet psyklogi. Valet av begrepp kan vara negativt om läsaren vill inhämta kunskap 

om coping hos unga vuxna med cancer. Då begreppen hantering och coping ligger nära varandra, 

kan läsaren med kunskap om copingstrategier identifiera sådana i studien, trots att studien 

undersökte hantering. 

 

6.1.1 Sökstrategi och urval 

En sökning i databasen Libris med orden biografi och cancer gjordes. Biografi valdes för att 

undvika träffar av skönlitterära böcker med en uppdiktad historia. Libris bedöms som en relevant 

databas då den sammanställer de titlar som finns på Sveriges bibliotek och uppdateras dagligen 

(Libris, u.å.). Fritextsökning och browsing användes för att utöka sökningen, dessa sökstrategier 

gav flera relevanta biografier. 

 

Inklusionskriterierna var ursprungligen unga vuxna mellan 15-29 år. Efter att ha läst igenom 

böckerna visade sig ett behov av att smalna av åldersspannet, då tonåringarnas sätt att hantera sin 

sjukdom på många sätt skiljer sig märkvärt från de unga vuxnas. Böcker som var skrivna på 

annat språk än svenska exkluderades för att undvika att information gick förlorad vid 

översättning. Även böcker utgivna tidigare än år 2000 exkluderades eftersom information som är 

relevant för nutiden eftersöktes. Cancervårdens utformning har förändrats genom åren (Nome, 

2003), vilket även unga vuxnas livsprioriteringar har gjort (Hwang & Nilsson, 2011). Därför 

anses böcker utgivna tidigare än år 2000 som mindre relevanta för att svara på hur nutidens unga 

vuxna hanterar sin cancersjukdom. Avskilda delar skrivna av andra personer än författarna till 

biografierna fick finnas, men de delarna användes inte i analysen eftersom de inte svarade på 

syftet.  
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Efter första urvalet kvarstod sju böcker. Tre av dessa valdes bort efter närmare granskning. Livet 

kan inte vänta (Natt och Dag, 2009) bedöms ha för lite analyserbar text, då den även handlade om 

andra cancersjuka vilka inte passade in i åldersintervallet för studien. Man ger inte bara upp 

(Strömsholm, 2013) exkluderades då den inte redogjorde för författarens sätt att hantera 

sjukdomen. I kroppen min: vägskäl (Gidlund, 2013b) valdes bort på grund av att två böcker av 

samma författare inte är önskvärt, samt att analysenheten innehöll för lite material som svarade 

mot syftet. Därefter kvarstod fyra böcker med en jämn könsfördelning som anses svara på syftet 

för studien. Då både män och kvinnor ingår ger det studien ett genusperspektiv. 

 

När biografierna författades gick de från författarnas tanke till text och därigenom kan det ha 

skett förändringar. Det finns också en risk för att innehållet i böckerna har påverkats av avsikten 

att skriva en bra text eller sälja många böcker. Även tiden mellan själva sjukdomsperioden och 

nedskrivningen av texten kan ha haft påverkan på biografiernas innehåll. Fahlström (2000), 

Gidlund (2013a) och Strömberg (2001) utformade alla sina böcker utifrån blogginlägg eller 

dagboksanteckningar, vilket innebär att nedskrivningen av texten skett relativt nära händelsen. 

Det är en styrka med deras biografier. Södergård (2012) skrev däremot sin biografi några år efter 

sin sjukdomsperiod, men hade dagboksanteckningar som stöd i sitt skrivande. Om en lång tid har 

passerat innan nedskrivning kan minnet möjligtvis ha falnat och bilden av verkligheten 

förändrats, vilket kan ha påverkat innehållet. Inga medförfattare fanns till böckerna, vilket annars 

hade kunnat påverka författarna av biografiernas sätt att beskriva sin situation.  

 

6.1.2 Dataanalys 

Biografierna är arbetes analysenhet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) bör en 

analysenhet vara liten nog att hantera i analysen men samtidigt stor nog för att fungera som en 

helhet. Gidlund (2013a) och Södergård (2012) var båda tjocka böcker med mycket analyserbar 

text, men storleken bedöms ändå som överkomlig. De fyra böckerna gav författarna av studien en 

fördjupad kunskap i hur fyra unga vuxna hanterade sin cancer. 

 

Det valdes att göra en modifierad form av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) på grund av begränsad tid.  Då författarna till studien båda läst 

böckerna och gjort stora delar av analysen tillsammans ökar det studiens tillförlitlighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Både samma och olika meningsenheter hade markerats av 

studiens författare. Meningsenheterna diskuterades, vilket ledde till att vissa togs bort och andra 

behölls. Då båda författarna av studien analyserade datan kan det ha ökat chansen för att 

meningsenheter som svarade på syftet hittades. Meningsenheterna som återstod efter gallring 

kodades samt delades in i kategorier och underkategorier under samråd. Handledare och 

klasskamrater i en handledningsgrupp granskade kategorierna och underkategorierna gentemot 

resultatet, vilket enligt Henricson (2012) stärker studiens trovärdighet. 

 

Författarna av studien valde att inte abstrahera kategorierna till ett tema, vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver som ett sätt att binda ihop kategorierna. Orsaken är att en 

textnära analys ville uppnås. 

 

Att vara nybörjare i genomförandet av forskningsprocessen kan påverka datainsamling och 

analys (Henricson, 2012). Författarna av studien har begränsad erfarenhet av forskningsprocessen 

vilket kan ses som en svaghet. 
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6.1.3 Trovärdighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en studies trovärdighet handlar om huruvida 

resultaten är sanna och om författarnas förförståelse har påverkat analysen. Författarna av studien 

har försökt att minska förförståelsens påverkan på resultatet genom diskussion, exempelvis 

diskuterades tidigare upplevelse av hantering av cancersjukdom. Författarnas förförståelse 

grundar sig i såväl yrkesmässiga som privata upplevelser. Enligt Priebe och Landström (2012) 

stärks studiens pålitlighet av att författarna av studien diskuterar sin förförståelse.  

 

Trovärdigheten på studien kan analyseras genom att bland annat diskutera begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens giltighet 

handlar om huruvida det som var karaktäristiskt för undersökningsobjektet lyfts fram. Det kan 

visas genom en utförligt beskriven urvals- och analysprocess och genom att redovisa citat från 

intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Danielsson, 2012). Då en skönlitterär studie 

kan jämföras med en intervjustudie har författarna till studien därför valt att använda citat för att 

stärka giltigheten. 

 

Studiens giltighet handlar även om hur urvalet genomfördes och om deltagarna (i det här fallet 

författarna till biografierna) ger potential till att visa på olika erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna av biografierna var två kvinnor och två män i åldrarna 22-27 år 

vid insjuknandet och bodde i de centrala delarna av Sverige. Då både män och kvinnor 

inkluderats ger det studien större giltighet, då den belyser olika sorters människor. De två böcker 

skrivna av unga kvinnor var utgivna år 2000 respektive 2001 och männens böcker var utgivna år 

2012 och 2013. Skillnaden i utgivningsår kan ses både som en styrka då den ger information från 

olika tidsperioder och en svaghet då båda männen hade senare utgivningsår än kvinnorna. 

Studien får styrka genom att olika erfarenheter belyses då två av författarna till biografierna dog 

av sin cancer och de andra två överlevde. 

 

En studies överförbarhet handlar om huruvida det går att föra över resultatet till andra 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens reslutat visar på individuella 

skillnader i hantering av sjukdomen, därför är överförbarheten begränsad. Det bör 

uppmärksammas att studien gjorts i en svensk kontext och att kulturella och samhälleliga faktorer 

kan påverka överförbarheten. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

De unga vuxna med cancer i studien hanterade sin sjukdom genom att bland annat bejaka det som 

gav kraft, hantera psykiska och fysiska förändringar och genom att kämpa mot cancern. Några av 

studiens huvudfynd är olikheter i behovet av kunskap om sjukdomen, att de fortsatte vara 

optimistiska trots sin svåra situation, förekomsten av förnekelse samt olika sätt att hantera en 

kärleksrelation. Flera olika hanteringssätt identifierades vilka visar på individuella skillnader.  

 

Författarna av böckerna visar på olika behov av kunskap och hantering av kunskapssökande. I en 

studie om unga cancersjuka av Kyngäs et al. (2001) sökte studiedeltagarna information om 

cancersjukdomen på egen hand genom exempelvis böcker och Internet, vilket även 

biografiförfattarna Strömberg (2001) och Södergård (2012) gjorde. Kyngäs et al. (2001) beskriver 
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att informationen hjälpte studiedeltagarna att förstå sjukdomen och behandlingen bättre och gav 

då större möjligheter till att hantera sjukdomen. Bruun Lorentsen och Grov (2011) betonar vikten 

av att undersöka patientens behov av information, för att sedan kunna ge den information och 

kunskap som vederbörande bedömer som relevant. Studiens resultat visar exempelvis på att 

Gidlund (2013a) hade ett litet behov av information överlag men ville veta chanserna för 

överlevnad efter operationen. Även Södergård (2012) ville veta chansen att överleva, medan 

Strömberg (2001) inte ville veta oddsen för att bli frisk.  

 

Kyngäs et al. (2001) beskriver att vårdpersonalens stöd är viktigt för de unga vuxna och att 

kunskapen som de förmedlade uppskattades. De flesta deltagarna upplevde att de fick tillräckligt 

med information från sjuksköterskorna och läkarna (ibid). Även några av författarna till 

biografierna värdesatte att få ta del av sjukvårdspersonalens kunskap och stöd (Fahlström, 2000; 

Strömberg, 2001). I en studie av Williams (2013) beskrivs hur ouppfyllda behov av exempelvis 

information kan leda till ångest och depression hos unga vuxna med cancer. Halliday och 

Boughton (2011) beskriver också de negativa effekter som dålig kommunikation kan leda till, 

exempelvis osäkerhet. Crawshaw, Glaser, Hale och Sloper (2009) menar i sin tur att även för 

mycket information kan leda till osäkerhet (ibid.). Utifrån resultatet av studien och de nämnda 

artiklarna kan det konstateras att sjuksköterskans tillgänglighet och färdighet för att ge 

information är viktigt för att kunna ge patienterna önskad information. Informationen måste vara 

individuellt anpassad för att inte upplevas som varken bristfällig eller övermäktig.  

 

För både Strömberg (2001) och Södergård (2012) var informationen betydelsefull. När de läste 

sina journaler, upptäckte de att vårdpersonal undanhöll information för dem. Exempelvis hade 

läkaren misstänkt cancer redan första gången Strömberg (2001) sökte vård för sina knölar på 

halsen, men inte nämnt något för henne. Crawshaw et al. (2009) beskriver att de unga vuxna 

kunde förlora förtroendet för vårdpersonalen om de undanhöll eller fördröjde information. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 3) ska patienten få individanpassad information om bland annat 

sitt hälsotillstånd, olika behandlingsalternativ och eventuella biverkningar. Om patienten inte vill 

ha information ska det respekteras (ibid.). Som tidigare konstaterats är individens behov av 

information mycket viktigt att ta hänsyn till, speciellt med tanke på de konsekvenser för lite eller 

för mycket information kan ge. Att vårdpersonal tar egna beslut angående att undanhålla 

information upplevs som felaktigt. Patienten ska informeras om alla viktiga faktorer. Samtidigt 

bör det beaktas att vårdpersonal inte vill oroa patienten i onödan. Diskussionen om information 

kan därför ses som en svår balansgång. Ovannämnda studier (Crawshaw et al., 2009; Halliday & 

Boughton, 2011; Kyngäs et al., 2001; Williams, 2013) skiljer till viss del resultaten. Det är 

möjligt att mängden information som delges till patienter och deras behov av information beror 

på en kulturell kontext och lagstiftning och kan därför skilja sig åt mellan olika länder.  

 

Strömberg (2001) fick uppleva hur sterilitet blev en biverkan av behandlingen. Vid risk för 

infertilitet på grund av behandlingen skapas ett stort behov av information, vilken ofta upplevs 

som bristfällig (Williams, 2013). Utan adekvat information minskar patientens förmåga att ta 

egna beslut och alternativ till framtida fortplantning kan gå förlorade. Om vårdpersonalen inte 

informerar om denna risk och hur den kan förebyggas, kan patienten få svårare att hantera 

situationen och bli mer ångestfylld av att vara infertil (Halliday & Boughton, 2011). Strömberg 

(2001) hoppades att något ägg skulle överleva strålbehandlingen, trots att det inte skulle ske. Det 

bedöms dock inte ha sitt ursprung i brist på information utan var ett tecken på hennes positiva 

hanteringssätt.  
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Södergård (2012) beskrev att han trodde att cancerbeskedet var ett dåligt skämt av läkaren, för att 

sedan övergå till att tänka att de säkert tagit fel på person. Även Strömberg (2001) hanterade 

beskedet genom att tro att de tagit fel person. Sjukdom kan leda till en traumatisk kris hos den 

drabbade och under krisens akuta fas använder sig ofta personen av försvarsmekanismer för att 

stegvis ta in den nya informationen. Förnekelse är en försvarsmekanism där personen inte 

accepterar innebörden av händelsen (Cullberg, 2006), vilket vi ser hos Strömberg och Södergård. 

Shockey Stephenson (2004) beskriver förnekelse som en process som används när personens 

hälsa, viktiga relationer eller kontroll är hotad. Sjukvårdspersonalen bör ha respekt för att 

patienten hanterar situationen i sin takt och skapa en bra relation för att kunna stödja patienten i 

att klara av sin sjukdom (ibid.). Det kan anses att försvarsmekanismer likt förnekelse, är en sorts 

omedveten hantering av en situation eller kris, som enligt studiens resultat kan användas av unga 

vuxna med cancer.  

 

Att vara optimistisk är något som bland annat Strömberg (2001) och Södergård (2012) försökte 

uppnå. Fagerström (2012) beskriver begreppet positiv livshållning som att ha en förmåga att se 

situationer från den ljusa sidan och anse att något positivt kan hittas i alla företeelser. Positivt 

tänkande och positiv livshållning kan vara en resurs vid svåra och tunga livsföreteelser och ha 

goda effekter på tillfrisknandet. Även anpassningsbarheten påverkas positivt, då de personerna 

anpassar sig lättare till nya livssituationer (ibid.). Studiens författare anser att optimism är en 

resurs och en effektiv hanteringsstrategi vid cancer. Samtidigt nämner Cullberg (2006) att 

orealistisk optimism kan vara en form av förnekelse. Strömberg (2001) fick efter det fysiska 

tillfrisknandet en psykisk efterreaktion och blev sjukskriven. Det kan anses att reaktionen tyder 

på ett eventuellt förnekade av sjukdomens allvar för att skydda sig själv under den jobbigaste 

perioden. Södergård (2012) nämnde att han förminskade sina problem gentemot andra, vilket 

förutom att skydda sina anhöriga, även skulle kunna ses som en form av förnekelse. 

 

Södergård (2012) och Fahlström (2000) var de av författarna till biografierna med fasta 

parförhållanden vid insjuknandet. Fahlström beskrev sitt förhållande som något mycket 

betydelsefullt och kallade sambon för sin klippa. Södergård (2012) beskrev även han betydelsen 

av stödet från sin flickvän, men valde trots det att göra slut med henne några månader efter 

diagnosen. Morgan (2008) menar att stödstrukturen i ett partnerförhållande är något komplext 

som skiljer sig från andra relationer. Hanteringsförmågan hos ett par påverkas av kvalitén på 

relationen och för att bedriva en stöttande hantering krävs ett aktivt engagemang med god 

kommunikation (ibid.). Författarna till studien har svårt att avgöra vad som kännetecknar en 

relation med god kvalité och om det finns i relationerna hos böckernas författare. Hur länge paret 

varit ihop kan dock anses som en viktig aspekt för parets hanteringsförmåga. Fahlström (2000) 

hade varit tillsammans med sin pojkvän i nästan fem år vid insjuknandet medan Södergård (2012) 

endast varit tillsammans med sin flickvän i tre månader. Morgan (2008) skriver att upplevelsen 

av stöd från sin partner gav kvinnor en större känsla av välbefinnande än män. Södergård (2012) 

ville trots sin sjukdom vara den starka i förhållandet, möjligtvis kan det gjort att han såg 

relationen som ytterligare en börda. Enligt en studie av Love, Thompson och Knapp (2014) 

upplevde män press genom kulturella förväntningar i att "vara stark” vilket hindrade dem från att 

ta emot och erbjuda emotionellt stöd i relationer. Att erkänna svaghet skulle skada synen på 

manlighet och de upplevde därför en utmaning i att vara både mottagare och tillhandahållare av 

stöd i relationer. Synen på manlighet gav även upphov till svårigheter att uttrycka sina känslor 

(ibid.). Svårigheter i att uttrycka sina känslor är dock inget som uppmärksammas hos någon av 

biografiernas författare, varken manlig eller kvinnlig. Det bör beaktas att det kan finnas en 
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kulturell skillnad i synen på genus då studierna som refereras till är gjorda i USA. Även de 

individuella förhållandena i paren såsom de enskildas personligheter bör läsaren ta hänsyn till. 

 

6.3 Kliniska implikationer och förslag om vidare forskning 

Studiens resultat bidrar med en beskrivning om hur fyra unga vuxna i Sverige hanterade sin 

cancersjukdom. Då studien fokuserar på unga vuxna med cancer belyser den en grupp i en 

känslig del av livet, som ofta kan glömmas bort bland andra vuxna. Resultatet kan tillsammans 

med andra studier användas som en källa till kunskap för sjukvårdspersonal, studenter, personer 

med cancer och deras anhöriga. Den som drabbats av cancer kan ha nytta av att se hur andra unga 

vuxna hanterade krisen som en cancersjukdom kan leda till. Närstående till personer med cancer 

kan genom studien söka likheter och skillnader mellan studiedeltagarna och deras anhörige för att 

kunna förstå och stötta på bästa sätt.  
 

Sjukvårdspersonal och studenter kan använda studien som en kunskapskälla om hanteringssätt 

hos unga vuxna med cancer, men kunskap från fler studier är nödvändig. Studien visar på vikten 

att se till den unika personen och lära känna patienten för att kunna identifiera och uppmuntra 

vederbörandes hanteringssätt. Personalen bör ha en social kompetens för att ana det som sägs 

mellan raderna eller förnekas samt kunna ge stöd på både det fysiska som psykiska planet. 

Resultatet visar, likt tidigare studier, att vård och stöd behövs bedrivas med vetskapen om att 

genusfrågor kan påverka hur patienten reagerar och förväntas reagera på cancerns utmaningar. Då 

det framgår att det var betydelsefullt för vissa personer i studien att få prata med 

sjukvårdspersonal visar det på vikten av att personalen får tid avsatt till att prata med patienterna. 

 

Vidare forskning bör definiera hur unga vuxna med cancer kan hantera sin sjukdom, då 

forskningen inom området nu är knapphändig. Forskningen kan utgå från begreppet hantering 

alternativt coping och kan göras genom intervjuer. Författarna till studien föreslår en kvalitativ 

intervjustudie där man följer personerna över flera år, för att undersöka hur hanteringen, 

alternativt copingstrategierna, påverkas över tid. Forskningen bör se till genus och kultur för att 

belysa om de aspekterna kan påverka hanteringen. Den kunskapen kan sedan användas av 

sjukvårdspersonal för att på bästa sätt kunna stötta unga vuxna med cancer. 
 

6.4 Slutsats  

Studien bygger på skönlitterära självbiografier och belyser unga vuxnas hantering av sin 

cancersjukdom. I resultatet framkommer ett antal olika hanteringssätt. Alla författarna till 

biografierna betonade bland annat vikten av socialt umgänge, men även behovet av ensamhet. De 

beskrev även en kamp för livet. Även många individuella hanteringssätt där deltagarna hanterade 

sjukdomen på skilda sätt identifierades. Det gäller exempelvis hantering av relationer och valet 

att söka eller inte söka kunskap. Då det finns många olikheter måste vården av unga vuxna med 

cancer anpassas individuellt. Resultatet bör kompletteras med andra studier för att skapa en mer 

omfattande kunskap. Studien bör läsas utifrån den svenska kontext i vilken den är gjord. 
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