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Sammanfattning    
Bakgrunden beskriver att leva med cancer innebär ett lidande för den drabbade och 
dennes anhöriga. Tidigare forskning visar att lidandet innebär psykisk, fysisk och 
emotionell kamp samt en kaotisk tillvaro. Problemformuleringen beskriver hur 
sjuksköterskans medvetenhet av patienters upplevelser att leva med cancer är betydande 
för att kunna vårda utifrån livsvärldsperspektivet och därmed lindra lidande. Syftet med 
studien är att beskriva upplevelsen av att leva med cancer. Studien är kvalitativ med 
narrativ metod och resultatet baseras på fyra självbiografier som är skrivna under 
pågående cancerbehandling och skildrar patienters upplevelser av att leva med cancer. 
Resultatet visar att leva med cancer innebär en brist på kontroll och att vara i ovisshet. 
Att hitta ett förhållningssätt till att leva med cancer och stöd av omgivningen ger en 
känsla av kontroll. Att leva med cancer innebär en känsla av att inte räcka till och 
orsakar lidande. Den drabbade pendlar mellan att leva i hopp och förtvivlan. Att leva 
med cancer beskrivs som att se livet utifrån ett nytt perspektiv och livet tas inte längre 
för givet. Diskussionen belyser att leva med cancer innebär ett behov av stöd från 
vårdpersonal och närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ser till 
sjukdomen utan hela individen för att kunna stötta patienten att uppleva välbefinnande. 
Ett reflekterande förhållningssätt och djupare förståelse om patienters upplevelser av att 
leva med cancer kan leda till att sjuksköterskan vårdar utifrån patientens förutsättningar.  
 
 
 
 
Nyckelord: Upplevelser av att leva med cancer, livsvärld, patient, narrativ 
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INLEDNING 
Cancer är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige och många känner 
någon som drabbats eller själv varit drabbad. Att drabbas av cancer är livsomvälvande och 
kan innebära att livet inte längre tas för givet. Det innebär en förändrad tillvaro och ökat 
behov av stöd från omgivningen. Studien har en livsvärldteoretisk ansats och studerar 
patienters upplevelser av att leva med cancer. Ämnet valdes relaterat till viss levd 
yrkeserfarenhet inom onkologisk sjukvård och personlig erfarenhet av att leva med 
cancer. Ämnet väckte intresse och funderingar kring hur patienter innerst inne upplever 
tillvaron med cancer. Det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat och en vilja att få en 
djupare förståelse hur det är att leva med cancer för att kunna vårda utifrån 
livsvärldsperspektivet, alltså individen bakom sjukdomen. Vi har valt att analysera 
självbiografier som skildrar patienters upplevelser av att leva med cancer och därmed kan 
sjuksköterskan ta del av levda erfarenheter för att använda i en vårdande kontext. Det finns 
flera olika cancerformer, men vi har valt att studera patienters upplevelser av att leva 
med cancer utifrån en helhet.  
 
 
BAKGRUND 
Att leva med cancer beskrivs som att vara i ett förändrat sammanhang och en inre 
känslomässig kamp vilket innebär ett lidande och hot mot sin värdighet. Patienter som 
lever med cancer kan genomgå cancerbehandling och kortfattat beskrivs olika 
behandlingsformer av cancer för att läsaren ska kunna få ökad förståelse hur patienter 
upplever biverkningar inverkan på den levda kroppen. Beskrivning av livsvärld och att 
vårda utifrån livsvärldsperspektivet beskrivs för att få ökad förståelse om patienters 
upplevelser av att leva med cancer. 
 

Introduktion till cancer 
Cancerbesked kan upplevas overkligt och känsla av att kroppen svikit. Rädsla upplevs 
som en konsekvens av att cancer associeras med död och lidande (Johansson 2013, s. 
125). Sveriges näst vanligaste dödsorsak är cancer och varje år insjuknar omkring 
60 000 människor och är den nästvanligaste dödsorsaken i Sverige (Nilbert 2013, ss. 15-
19). Socialstyrelsen (2015, s. 9) beskriver att cirka 64 500 människor år 2014 drabbades 
av maligna tumörer vilket är en ökning de senaste två decennierna på 2.4 procent bland 
män och 2 procent bland kvinnor. Cancerfondsrapporten 2015 (2015, s. 17) visar att 
färre avlider utav cancer trots ökning av cancerdiagnoser beroende på att cancersjukdom 
tidigare upptäcks, effektivare behandling och förbättrade metoder att ställa diagnos.  

 

Cancer 
Cancerutveckling sker när den normala celldelningen rubbas och för att kroppen ska 
bibehålla homeostas krävs en normal celldelning. Det innebär en balans att upprätthålla 
normal celldöd och cellnybildning. Obalans i celldelningen innebär att celler delas 
ohämmat och cancerceller bildas, därmed uppstår en tumör. Det finns två olika former 
av tumörer, benign och malign. Benign tumör växer långsamt, liknar ursprunglig 
vävnad och sprids inte till övriga vävnader. Malign tumör växer snabbt, liknar inte 
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ursprunglig vävnad och sprids till närliggande vävnader samt kännetecknas av att vara 
aggressiv. Spridningen kan leda till att vävnader drabbas av syrebrist och celldöd 
(Braun och Anderson 2012, ss. 174-183).  
 

Olika behandlingsformer 
Cancerbehandling kan vara kurativ (botande) eller palliativ (lindrande) och kan under 
behandlingstiden förändras om patienten försämras eller drabbas av återfall (Jerkeman 
2013, s. 67). Cytostatikabehandling botar cancerformer, förlänger överlevnad och 
minskar risk för återfall. Cytostatika angriper cancerceller vilket leder till att cellerna 
dör eller hämmas (Cancerfonden 2014). Patienten blir aldrig helt besvärsfri under 
cytostatikabehandling på grund av att cytostatika även dödar och hämmar friska celler. 
Vanliga biverkningar är illamående och kräkningar, infektionskänslighet, håravfall, 
hudproblem, slemhinneskador och nedsatt fertilitet (Hansson, Henriksson & Peterson 
2008, ss. 205-214). Björk-Eriksson (2013, ss. 97-99) beskriver att hälften av de som 
drabbats av cancer kommer att genomgå strålbehandling. Strålbehandling syftar till att 
döda cancercellerna, men påverkar även friska celler. Vidare beskriver Björk-Eriksson 
(2013 s. 101) att biverkningar av strålbehandling är håravfall, påverkan på benmärg och 
skador på slemhinnor. Biverkningar som kan uppstå senare i livet av behandlingen är 
lymfödem, fibros, njurskador och nedsatt fertilitet. Hormonbehandling används för att 
hindra tumörtillväxt. Bland dessa kan nämnas kortikosteroider som dödar cancerceller, 
hämmar celldelning och verkar antiinflammatoriskt. Ytterligare hormonbehandling kan 
ske med hjälp av östrogen och testosteron som kan användas för att förebygga och 
blockera tumörtillväxt (Braun och Anderson 2012, ss. 180-181). Kirurgisk behandling 
är vanligt förekommande när tumörer är inom begränsat område. Cancerbehandling 
består oftast av en kombination av operation, behandling med cytostatika, strålning och 
hormoner (Sjödahl 2008, s. 154). 
 

Livsvärldsperspektiv 
Livsvärlden innebär människans unika och subjektiva upplevelse av världen, alltså så 
som den erfars. Patientens livsvärld samt upplevelse av mening och sammanhang 
förändras av sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). Utifrån en 
livsvärldsteoretisk ansats innebär att kroppen är subjektiv. Med det menas att 
människan är sin kropp och erfar världen genom den. Kropp och själ är en helhet 
(Ekebergh 2009, ss. 25-26). Att vårda utifrån livsvärldsperspektivet innebär att 
människans livsvärld är grunden till vårdandet och genom den sker välbefinnande och 
lidande. Sjuksköterskan måste därför ha en förståelse för att sjukdom påverkar 
individens upplevelse av mening och sammanhang för att kunna lindra lidande 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128).  
 

Lidande  
Lidande innebär att människans upplevelse av mening och sammanhang raserats. Den 
subjektiva upplevelsen av en meningsfull tillvaro är betydande för att uppleva 
välbefinnande (Dahlberg 2010, s. 77). Vidare beskriver Wiklund (2003, ss. 101-102) att 
lidande uppstår när människan upplever hot eller förlust av sin egen existens. 
Upplevelserna leder till känslan av att tappa kontrollen och att en del av sig själv 
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förloras. Tidigare studie skriven av Perreault & Bourbonnais (2005, ss. 513-518) 
belyser olika dimensioner av lidande under cancerbehandlingen. De olika 
dimensionerna kan upplevas fysiskt, psykiskt och andligt. Fysiskt lidande kan uttryckas 
i form av smärta orsakat av cancerbehandlingens biverkningar. Psykiskt lidande berör 
hela människan och är okontrollerbar. Andligt lidande uttrycks genom existentiella 
tankar så som varför just jag, meningen med livet och döden samt att försöka finna inre 
ro. Wiklund (2003, ss. 98-100) beskriver att sjukdom kan leda till att människan hindras 
från att vara den man anses själv vara och vill göra i livet. Lidande uttrycker behovet av 
förändring och kan därför skapa möjligheter till positiva livsförändringar. Lidande kan 
uttryckas genom att hitta strategier till att hantera lidandet och är ett sätt att fly och inte 
förmå att kännas vid. Konfrontation av lidandet kan innebära att människan upplever 
nya insikter på livet och sig själv. Helhet och sammanhang kan upplevas genom att en 
mening upplevs i lidandet.  
 
Wiklund (2003, ss. 113-114) beskriver att lidande och skam hör samman genom att 
skam upplöser människan upplevelse av sig själv som en enhet. Människan formas 
genom att erfara sig själv i världen genom samspel med omgivningen och skammen 
leder till att avstånd skapas till sitt inre jag och omgivningen. Vidare beskriver 
(Kaufman 1992 se Wiklund 2003, s. 114) att känna skam inför skammen kan leda till att 
människan drar sig undan ytterligare och innebär att inte bli bekräftad som människa 
vilket blir ytterligare ett lidande, känslan av att inte räcka till och att inte duga förstärks. 
Till slut upplevs skammen som en del av personligheten och resulterar i att människans 
samvaro med omgivningen minskar och upplevelsen av sin egen identitet blir allt mer 
främmande. Vidare beskriver Wiklund 2003 (s. 116) att skamkänslor förstärks genom 
att människan inte förmår kännas vid sitt inre vilket innebär att helhetsupplevelsen 
upplöses. Avståndet mellan den inre och yttre världen leder till en kaotisk och 
meningslös tillvaro. Tidigare forskning av Skott (2008, ss. 551-553) beskriver att 
patienter som lever med cancer upplever lidande när kroppen och sitt eget jag inte lyder. 
Patienter som lever med cancer upplever fysisk och psykisk svaghet vilket leder till 
begränsning i dagligt liv. Att uppleva begränsning i vardagen och inte förmå att vara 
den man vill vara och göra leder till känslor som frustration, hopplöshet, ångest, sorg 
och ensamhet.  Det beskrivs som att förlora en del av sig själv orsakat av 
cancersjukdomen och är en existentiell sårbarhet och rädsla.  
 
Lidande beskrivs som lidandets kamp och innebär att människan upplever hot mot sin 
värdighet och kamp mellan liv och död, hopp och förtvivlan. Det är en rörelse mellan 
lust och uppgivenhet. Lusten kan beskrivas som gnistan till att kämpa för att behålla sin 
värdighet (Wiklund 2003, s. 110). Värdigheten är kopplad till att uppleva sig själv som 
en enhet och när den hotas och kränks uppstår skam (Wiklund 2000 se Wiklund 2003, s. 
111). Tidigare forskning skriven av Coyle (2006, ss. 269-272) beskriver patienters 
upplevelser av att leva med cancer innebär ett försök att leva, men samtidigt planering 
inför döden samt ambivalens mellan hopp och förtvivlan. Centrala känslor är 
existentiella frågor som varför det drabbat dem, tankar kring döden och att finna mening 
trots sjukdom. Patienter beskriver en känslomässig kamp av rädsla, hot, sorg, skam och 
att finna mening. De försöker hitta ett förhållningssätt till att leva med cancer för att 
hotet ska bli mindre överväldigande. Vidare beskrivs hur patienter försöker se livet 
utifrån en helhet och söka en känsla av kontroll. 
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Tidigare forskning om patienters upplevelser av att leva med cancer 
Tidigare forskning av Kvåle (2006, ss. 16-17) belyser hur patienter under pågående 
cancerbehandling upplever ökat behov av stöd från sjuksköterskor, men väsentliga 
skillnader i deras bemötande. Med det menas att de märker vilka sjuksköterskor som 
bryr sig om dem och inte. Patienter upplever omsorg genom att sjuksköterskorna ser till 
människan och inte endast cancersjukdomen. Omsorgen kännetecknas av tillit, närvaro 
och mellanmänskliga möten. Omsorgen visas genom att sjuksköterskan har ett 
empatiskt och öppet förhållningssätt. Tidigare studie skriven av Coyle (2006, ss. 269-
272) att den drabbades familj är ett stort känslomässigt stöd, men patienter upplever 
även en känsla av att vara en börda samt oro för sina närstående. Tidigare forskning 
skriven av Coyne och Borbasi (2009, s. 9-11) visar att patienter som lever med cancer 
upplever känslan av förlorad kontroll och frustration över varför dem drabbats. 
Patienterna upplever det svårt att anpassa och att vara stark inför familjen när de själva 
upplever sig svaga i sin situation. Ytterligare beskriver studien att leva med cancer kan 
innebära att patienter upplever att livet blir mer värdefullt och får en ny insikt.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
Att leva med cancer påverkar hela människans levda sammanhang och upplevelse av 
mening. Det innebär en inre känslomässig kamp som kan uttryckas i rädsla, ångest, 
hopp och förtvivlan. Tidigare studier beskriver att patienter upplever ökat behov av stöd 
från sjuksköterskan och närstående under pågående cancerbehandling. Det visar även att 
skillnader upplevs i bemötande. Sjuksköterskan är kärnan i vårdandet och det är 
betydande att ha kunskap och förståelse om hur det är att leva med cancer för att kunna 
vårda utifrån livsvärlden. Sjuksköterskan behöver därför vara uppdaterad kring 
forskning om patientens upplevelser av att leva med cancer. Självbiografier valdes 
utifrån ett vetenskapligt syfte och kan ses som ett komplement i vårdvetenskaplig 
forskning för att fördjupa förståelsen. Sjuksköterskans delaktighet i levda erfarenheter 
kan öka förståelsen och kunskap om hur det är att leva med cancer. Förståelse, kunskap 
och reflektion är centralt för att kunna vårda utifrån livsvärldsperspektivet och därmed 
kan patientens lidande lindras. I denna uppsats fokuseras patienters upplevelser av att 
leva med cancer.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med cancer. 
 
 
METOD 
Studien har en kvalitativ ansats med narrativ metod och utgår från fyra självbiografier 
som skildrar patienters upplevelser av att leva med cancer.  
Narrativ metod innebär att analysera berättelser och skapa en övergripande förståelse till 
texten där öppenhet och följsamhet krävs för att se helheten i materialet. Helheten i 
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texten bryts ned till koder och teman som stämmer överens med studiens syfte 
(Dahlborg-Lyckhages 2012, ss. 162). Narrativ metod valdes relaterat till att studera 
skrivna berättelser gav oss möjlighet att komma nära patienters subjektiva känslor och 
tankar av att leva med cancer.  
 

Datainsamling 
Data samlades in genom att läsa fyra självbiografier. Respektive självbiografi skildrar 
patienters upplevelser av att leva med cancer och är skrivna under pågående 
cancerbehandling. 
 

Urval 
Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara självbiografier, skrivna på svenska och 
under cancerbehandling. Fyra självbiografier valdes som skulle vara skrivna av två 
kvinnor och två män. Författarnas åldersintervall var 25-46 år. Böckerna skulle vara 
skrivna på svenska för att undvika språklig feltolkning. Självbiografierna skildrar 
patienters upplevelser av att leva med cancer. Personerna i valda självbiografier skulle 
inte ha tidigare kronisk sjukdom innan cancerdiagnosen. Vi har inga begränsningar av 
böckernas ålder eftersom undersökningen baseras på upplevelsen av att leva med 
cancer. Självbiografier valdes utifrån kriterier ovan och som stämde överens med 
studiens syfte. Nedan presenteras en kort sammanfattning av självbiografierna som 
använts i studien. 
 
Det är bara lite cancer: om livet, döden och myten om mig själv av Klas Ingesson 
(2015). År 2009 drabbades författaren av en kronisk cancerdiagnos och för första 
gången mötte författaren ett motstånd han inte kunde övervinna. Tidigare matades 
författaren med att fotbollen var det viktigaste som fanns men med sjukdomens gång 
blev livet annorlunda och klarare. Familj, vänner och livet blev viktigare. Klas avled 46 
år gammal. 
 
Jag vill fan leva av Karin Björkegren Jones (2014). När författaren drabbades av 
inflammatorisk bröstcancer 2012 blev inte livet som väntat och tog vändningar som 
aldrig var anade. Författaren beskriver kämparglöden och känslor kring om hur det är att 
leva med cancer.  
 
I kroppen min: Resan mot livets slut och alltings början skrevs av trummisen och 
journalisten Kristian Gidlund (2013). Han var 27 år när de upptäckte att en aggressiv 
cancer drabbat honom. Läsaren får ta del av hans berörande, innersta tankar och känslor 
igenom cancern, operation, cytostatikabehandling och palliativa slutskedet. Hans blogg 
"I kroppen min" skrevs under tiden och fick ett stort genombrott. Kristian avled 29 år 
gammal.  
 
Guldvingar av Frida Darell (2013) upptäckte att hon drabbades av cancer när hon var 25 
år gammal och under tiden skrev hon dagbok. I dagboken beskriver hon sina känslor, 
kämparglöd och tankar under cancerbehandlingen. Hon beskriver sin vardag med humor 
och sorg. Frida friskförklarades år 2007.  
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Dataanalys 
Studien har analyserats utifrån Dahlborg-Lyckhages (2012, ss. 167-169) 
metodbeskrivning av hur material med berättande karaktär analyseras. Fyra 
självbiografier lästes igenom för att skapa en helhetsförståelse och studera böckernas 
relevans till syftet. Djupare förståelse skapades genom att läsa böckerna upprepade 
gånger. Delar från respektive bok som stämde överens med studiens syfte valdes ut. 
Utifrån delarna såg vi likheter och skillnader som resulterade i nya helheter. Delarna 
som valdes ut var citat från respektive bok. Meningarna som valdes färgkodades för att 
identifiera teman. Helheterna skapade en djupare förståelse av likartade upplevelser 
utifrån de fyra självbiografierna som till slut utgjorde resultatet. Processen har inte varit 
linjär, analysen har inneburit nya tankesätt vilket förändrat resultatets teman under 
studiens gång. Fyra teman identifierades som svarade på studiens syfte. Nedan 
presenteras exempel på hur materialet analyserats.   
 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt. 

Meningsbärande enhet Koder Tema 

”Jag kan vara cancerkillen. I alla 
fall för en stund. Men sen vill jag 
vara någon annan. Sen vill jag 
vara Kristian igen. Jag längtar” 
(Gidlund 2013). 

Längtan efter ett liv 
utan sjukdom. 

Att leva i rörelse mellan hopp och 
förtvivlan. 

”Att ha något ont inom mig, något 
som är skapat av mina egna celler, 
något jag inte kan göra ett skit åt. 
Det skapar känslan av hjälplöshet” 
(Darell 2010).  

Känslan av maktlöshet. Att leva med en känsla utan kontroll 
och i behov av stöd 

”De som står en nära har sina liv 
att leva och ska inte ska behöva 
dras ner i ångest och grubbleri. Så 
resonerar man” (Ingesson 2015).  

Känslan av att inte vilja 
orsaka lidande för 
anhöriga.  

Att inte räcka till och att orsaka 
lidande 

 
 

RESULTAT 
Resultatet baseras på fyra självbiografier och redovisas i fyra teman som svarar på 
studiens syfte och belyser patienters upplevelser av att leva med cancer. Teman 
presenteras i tabell 2.  
 

Tabell 2. Översikt av teman. 

 
Att leva med en känsla utan kontroll och i behov av stöd 
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Att inte räcka till och att orsaka lidande 

 
Att leva i en rörelse mellan hopp och förtvivlan 

 
Att leva med en ny inriktning 

 
 

Att leva med en känsla utan kontroll och i behov av stöd 
Att leva med cancer innebär en känsla av att tappa kontrollen. Förmågan att inte kunna 
påverka cancern skapar en otrygghet genom att tilliten till kroppen minskar. Brist på 
kontroll leder till frustration av att inte kunna styra över sitt eget liv vilket inverkar 
negativt på livskvaliteten. Att leva med cancer innebär kroppsliga reaktioner som inte 
går att styra över och bidrar till en förändrad kroppsuppfattning. Det är som att åldras 
och att vara liten på en och samma gång. Behandlingens biverkningar leder till en 
förändrad kropp som skapar en främmande känsla inför sig själv och maktlöshet att inte 
kunna påverka förändringen. Att leva med cancer innebär att försöka hitta ett 
förhållningssätt till förändringen för att kunna leva i ovissheten och få en känsla av 
kontroll. Det kan ses som att skapa ordning i kaoset genom att lära sig leva med 
cancern. Fantasier om att visualisera cancern till något konkret och förgörbart ses som 
att kontrollera det okontrollerbara. Vidare beskrivs betydelsen av att fly från tillvaron. 
Flykten kan vara något som ligger varmt om hjärtat och kan ses som en fridfull plats där 
vila och återhämtning sker samt känsla av en tillvaro utan cancer.  

Jag ser, inte bara hur cancern äter min kropp, men också hur den äter min 
tid. Jag ser mina planer krackelera. Hur våren, sommaren och resten av året 
slås sönder framför mina ögon. Och hur lite jag kan göra åt saken. 

(Gidlund 2013, s. 34) 

”Men när man drabbas av en sådan här sjukdom handlar det inte längre så mycket 
om att kämpa som att hitta ett sätt att förhålla sig till djävulskapen.”  
 
(Ingesson 2015, s. 216) 

Att leva med cancer innebär en rädsla inför framtiden. En oro som består av att inte veta 
om eller när cancern avslutar ens liv. De upplever ovisshet om att få vara delaktig i 
närståendes liv och att tiden inte räcker till. En oro och rädsla förstärks genom att leva i 
ovissheten och att inte kunna kontrollera sitt eget liv.  

Det som gör mest ont är pojkarna. Att inte få se dem växa upp, att inte få se 
dem gifta sig, skaffa barn… Hela magen knyter sig 

(Ingesson 2015, s. 228) 
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Att leva med cancer innebär ett behov av stöd för att uppleva trygghet. Stödet visas 
genom närvaro och beskrivs som en tacksamhet och kärlek till anhöriga som delar 
tillvaron. Att leva med cancer leder till en distansering från omgivning samtidigt som 
önskan finns att anhöriga ska veta att kärleken till dem är oförändrad. Närstående är en 
trygghet i deras tillvaro och en resurs i deras tillfrisknande. Att leva med cancer 
beskrivs som att vara utelämnad till vården och mellanmänskligt möte är betydande för 
att uppleva trygghet. En sjuksköterska som är närvarande och ser människan är 
avgörande för att kunna uppleva stöd. De beskriver en tacksamhet och stöd till 
vårdpersonal som vårdar människan och inte endast sjukdomen.  
 

Distanserad. Att jag har isolerat mig. Att jag håller många en bit ifrån mig. 
Men jag vill att de ska veta en sak. Jag vill att de ska veta att jag inte tycker 
om dem mindre nu. Att jag inte älskar dem på ett annat sätt, även om det är 
så det verkar.  

(Gidlund 2013, s. 58) 

Jag fick ångest av min utsatthet, jag var så utelämnad åt andra. Nya 
sköterskor hela tiden. Hur de tog i mig. Att man känner sig tryggare med 
vissa och otrygg med andra. Att man inte kan välja. Inte säga stopp eller nej. 
Att man måste ta emot det man får.  

(Björkegren-Jones 2014, s. 35) 

 

Att inte räcka till och att orsaka lidande 

Att leva med cancer beskrivs som en känsla av att inte leva upp till sina egna samt 
omgivningens förväntningar och därmed kan skuldkänslor uppstå. Skuldkänslor 
som består av en inre konflikt av otillräcklighet och att inte kunna vara sig själv. 
Tankar kring om det är egna eller omgivningens förväntningar som personen lever 
upp till väcks. Tankar kring vad omgivningen förväntar av en och hur personen 
själv vill vara kan leda till en känsla av att inte räcka till.  

Jag hade börjat fundera på för vem jag skulle genomföra den här kampen. 
Om det var för min egen skull, eller om den skulle kämpas för andra 
förväntningar?[…]  
 
(Gidlund 2013, ss. 71-72) 

Att leva med cancer beskrivs som en vilja att skydda sin omgivning för att de ska 
kunna fortsätta sina liv. De beskriver en medvetenhet om att närstående drabbas 
och skuldkänslor kan uppstå genom vetskapen att deras cancer orsakar lidande för 
anhöriga. Lidandet hos den drabbade förstärks. Känslan av att inte leva upp till 
sina egna förväntningar kan uppstå när man inte längre känner igen sin kropp och 
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känner förakt för sitt eget jag. Skamkänslor uppstår då förväntningar på den egna 
kroppen inte uppfylls. 

Själva tanken på den oro, rädsla och sorg som min cancerdjävul orsakat 
andra människor gör ont ända in i märgen. Jag vill inte att andra människor 
som jag tycker om ska vara rädda och ledsna och oroliga för mig.  

(Björkegren-Jones 2014, s. 212) 

 

Att leva i en rörelse mellan hopp och förtvivlan 
Att leva med cancer beskrivs som en ständig rörelse mellan hopp och förtvivlan. 
Livslusten visar sig som hopp och kraft att vilja kämpa vidare och förstärks av 
omgivningen och närstående samt längtan till sitt tidigare jag. Överlevnad blir centralt 
när döden kommer tätt inpå.  Livet tas inte längre för givet vilket leder till kämparglöd 
och inre styrka. Att drabbas av cancer kan tvärtom förta livslusten och istället leda till 
en maktlöshet över sin livssituation. De upplever frustration för att det drabbat just dem 
och kan leda till stunder av förtvivlan. Stunder av hopplöshet uttrycks genom att de är 
begränsade och inte kan leva det liv de vill. Det som tidigare i livet upplevdes enkelt 
blir svårt. De beskriver en förlust av sitt eget jag och saknad av livet samt orkeslöshet 
att kämpa där livet ständigt är en kamp.  
 

Jag tvingas leva med konstaterandet att jag kanske inte kan leva det liv som 
jag har längtat efter. Det som jag har förberett mig på. Förväntat mig. 
Räknat med. Jag kanske inte lever så länge som jag har hoppats. 

(Gidlund 2013, s. 21) 

 
Att leva med cancer beskrivs som fysiskt, psykiskt och emotionellt påfrestande orsakat 
av behandlingens biverkningar. Dagarna mellan cytostatikabehandlingarna innebär 
livslust och njutning av att leva i nuet. De upplever en känsla av hatkärlek till 
cytostatikabehandlingen relaterat till att det är deras livslina samtidigt som 
biverkningarna är psykiskt och kroppsligt smärtsamt. Livet upplevs hopplöst och ett liv 
utan sjukdom känns avlägset. 

För mig har tiden stannat men för alla andra är ju allt som vanligt. Det såg 
jag i lördags och det var helt fantastiskt att se det. Likt en påminnelse om att 
allting snart är över. Snart har jag inte längre tio dagar med ont i munnen, 
nedstämdhet, ont på huden, ont i magen, ont i ryggen, tryck i bröstet, tryck i 
magen, trötthet, illamående. 

(Darell 2010, s. 37) 
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Att leva med en ny inriktning 
Att leva med cancer beskrivs som en vändpunkt som ger upphov till att se livet utifrån 
andra perspektiv. Det medför en förändrad syn på vad som är betydelsefullt i livet. 
Saker och ting tas inte längre för givet. Erfarenhet relaterat till cancer medför att 
tidigare bekymmer förminskas medan det viktiga i livet förstärks. Det som är 
betydelsefullt samt att leva i nuet blir viktigare och livet beskrivs som en gåva. 
Meningen med livet får en ny innebörd.  
 

När man får sin diagnos omvärderas liksom allt. Självklart var allt jag 
önskade när diagnosen var ett faktum att bli frisk. Jag tänker på allt jag lagt 
energi, oro, tankar och känslor på. Så mycket onödig energi som lagts på 
sådant som egentligen inte betyder någonting. 

(Björkegren-Jones 2014, s. 23) 

Förändrad livssyn medför en påverkan på hur livet ses i relation till sitt eget jag och 
omgivningen. Det beskrivs som att lära känna sig själv. Att leva med cancer beskrivs 
som en personlig utveckling och lärande. Den personliga förändringen leder till ökad 
självinsikt och mognad.  
 

All den tid som gått, varje dag sedan jag fick beskedet, har på många sätt 
förändrat mig. Ändrat mitt sätt att se på mycket. Men jag har också fått upp 
ögonen för vem jag är och hur jag funkar. 
 
(Björkegren-Jones 2014, s. 66) 
 

Att ställas inför svårigheter förändrar synen på relationen till omgivningen. Relationer 
omvärderas, tacksamhet till familj och vänner som tillför positivitet i livet förstärks 
medan de relationer som inte känns meningsfulla och är energikrävande avslutas. Det 
beskrivs som att känslan av otillräcklighet minskar om tiden till omgivningen 
omprioriteras och en successiv förändring av att leva i frihet. Friheten kan beskrivas 
som själslig och kroppslig samt att vara lycklig i nuet utan begränsning.  

 
Sedan jag fick min diagnos 2009 har jag funderat på sådana saker, och en 
grej har jag fattat: meningen med livet är inte att sträva så in i helvete, 
meningen med livet är det man har närmast omkring sig, det som får en att 
må bra på riktigt.  
 
(Ingesson 2015, s. 213) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att den förändrade tillvaron beskrivs som ett fysiskt, psykiskt och 
emotionellt kaos. Kaoset består av att leva i ovisshet och förlust av sig själv. Att leva 
med cancer innebär att hitta ett förhållningssätt för att uppleva en känsla av kontroll.  
Tidigare studie skriven av Kumar och Schapira (2013, ss. 1755-1756) beskriver att leva 
med cancer påverkar den drabbade emotionellt, psykiskt och fysiskt. Det innebär en 
förlust av kontroll och medför känslan av att vara främmande inför sin egen kropp. Att 
leva med ett inre känslomässiga kaos innebär ett större behov av stöd, med det menas 
att närstående är betydande för att uppleva trygghet. Anhöriga behöver bara finnas till 
och visa sin omtanke. Arman och Rehnsfeldt (2002, s. 292) beskriver att leva med 
cancer innebär nya insikter i relationer, med det menas att de stödjande och ärliga 
relationerna är betydelsefulla. Vidare belyser Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen 
och van den Borne (2013, s. 25) behov av stöd, information och omsorg från 
vårdpersonal och betydelsen av anhöriga för att uppleva trygghet. Resultatet och 
tidigare forskning visar att det är viktigt att sjuksköterskan vårdar utifrån 
livsvärldsperspektivet för att kunna stötta patienter som lever med cancer att uppleva 
trygghet och kontroll i den förändrade tillvaron. Trygghet och kontroll kan leda till att 
patienten tycker om sig själv för den man är. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan 
besvarar patientens funderingar och tankar som kan uppkomma när livet fått en oväntad 
vändning.  
 
Resultatet visar att leva med cancer innebär en känsla av otillräcklighet inför sina egna 
och omgivningens förväntningar. Otillräckligheten kan leda till en känsla av ovärdighet 
och skuld. Att inte leva upp till sina egna förväntningar kan visas genom att inte känna 
igen sig själv. Det innebär ett lidande och uttrycks genom distansering från 
omgivningen för att skydda sig själv och anhöriga. Det är viktigt att omgivningen är 
medvetna om att leva med cancer kan innebära att den drabbades förutsättningar 
förändrats. Tidigare studie skriven av Petri och Berthelsen (2015, s. 6) visar att leva 
med cancer leder till att den drabbade distanserar och/eller ljuger för omgivningen på 
grund av orkeslöshet att leva upp till anhörigas eller egna förväntningar. Distanseringen 
från omgivning beskrivs som att den drabbade upplever att anhöriga låtsas som att allt 
är som vanligt, men samtidigt upplevs en ovilja att prata om cancern. Ytterligare 
beskriver en studie av Saarnio, Arman och Ekstrand (2012, s. 275) att leva med cancer 
innebär att behandlingens biverkningar orsakar negativa förändringar på kroppen vilket 
yttras genom begränsning i vardagen som leder till skuldkänslor och lidande. Vidare 
beskriver Eriksson 2006 se Saarnio, Arman och Ekstrand (2012, ss. 275-276) en 
förändrad syn på sig själv vilket leder till skuldkänslor och negativa känslor av att bli 
identifierad som sjuk. Lidandet förstärks genom att den drabbade distanserar sig från 
omgivningen. Att vårda utifrån livsvärlden där sjuksköterskan ser hela individen och 
inte endast sjukdomen kan leda till att individen upplever värdighet trots sjukdom. 
Sjuksköterskan behöver fånga upp känslor av skuld och otillräcklighet för att den 
drabbade ska få förutsättningar till att uppleva värdighet. Sjuksköterskan behöver 
samtidigt utgå från den drabbades förutsättningar för att inte skuldbelägga ytterligare 
och fånga upp resurser som kan hindra en negativ spiral.  
 



 12 

Resultatet visar att leva med cancer innebär en kamp orsakat av cancerbehandlingens 
biverkningar och cancersjukdomen. Kampen beskrivs som överlevnadsinstinkt och 
pendling mellan en kropp som lyder och inte lyder. Det beskrivs att tillvaron av att 
kämpa normaliserats vilket gör det nödvändigt att pausa från den ständiga kampen. 
Skaggs och Barron (2006, s. 563) visar i sin studie att människor hanterar livskriser på 
olika sätt. Att hantera kriser kan visas som att kämpa och finna mening och/eller en 
omöjlighet att finna mening. Det kan beskrivas som att leva mellan hopp och förtvivlan. 
Vidare beskriver Arman och Rehnsfeldt (2002, s. 293) att när döden kommer tätt inpå 
kan ett uppvaknande och en inre vilja att kämpa uppstå. Landmark och Wahl (2002, s. 
115) framhäver att drabbas av cancer innebär att uppleva ett hot av sin existens vilket 
stärker den inre viljan att leva och beskrivs som kämparglöden. Det är viktigt att 
sjuksköterskan lyssnar och bemöter alla de känslor som patienten upplever trots att det 
inte alltid finns konkreta svar. Att leva med cancer innebär existentiella tankar kring 
döden, livet och sitt inre väsen. Patienten kan vara i behov av att prata om döden och 
meningen med livet. Det är betydande att sjuksköterskan vågar möta de frågor och 
tankar som upplevs för att lindra lidande.  
 
Resultatet visar att leva med cancer är en förlust som leder till att livet omvärderas och 
får en ny inriktning. Livet tas inte längre för givet och medför att det betydelsefulla i 
tillvaron och tiden blir dyrbar. Den drabbade lär känna sig själv utifrån nya perspektiv. 
Resultatet styrks i en tidigare studie skriven av Drageset, Lindstrøm och Underlid 
(2015, s. 207) som visar att leva med cancer innebär att livet inte längre tas för givet och 
en förändrad livsinsikt. Den förändrade livsinsikten kan innefatta att finna inre ro, 
relationen till närstående stärks och att döden samt meningen med livet får en ny 
innebörd. Detta styrks ytterligare i en studie skriven av Horgan, Holcombe och Salmon 
(2010, s. 1119) att livet får en ny innebörd och den drabbade får en ökad självkännedom 
även om patienten periodvis upplever oro och förtvivlan. Lidandet kan förstärkas om 
känslan av en positiv insikt saknas. En livsvärld i förändring innebär att sjuksköterskan 
behöver vara lyhörd och närvarande. Ett öppet förhållningssätt är betydande i mötet 
med patienten och en medvetenhet om att leva med cancer upplevs olika.  
 

Metoddiskussion 
Vi anser att analysera livsberättelser fördjupar vårdvetenskaplig kunskap genom att ta 
del av levda erfarenheter. Nackdelar med val av denna metod är att det inte finns 
möjlighet att ställa följdfrågor och att självbiografier inte är skrivna utifrån vårt syfte.  
 
Vi har valt ett relativt brett åldersintervall vardera två kvinnor och två män. Livsfaser 
ser olika ut beroende på ålder därför bör vidare forskning inriktas mot ett smalare 
åldersintervall för djupare förståelse i olika livsskeden. Uppsatsen undersökte 
upplevelsen av att leva med cancer oavsett cancerdiagnos och prognos för att öka 
urvalets variation. Två författare avled medan två friskförklarades och för att få en 
djupare förståelse hade vi önskat granska ytterligare upplevelser av att vara 
friskförklarad samt upplevelsen av att få beskedet av att cancern inte går att bota. 
 
En kvalitativ studie med narrativ metod valdes relaterat till att uppsatsen är skriven på 
kandidatnivå och att vi kan använda förförståelsen till att analysera materialet som utgör 
resultatet. En djupare förståelse och tolkning av hur det är att leva med cancer 
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tydliggörs med en latent innehållsanalys, men vi anser att det krävs mer tid och 
kompetens att använda denna variant av innehållsanalys. Det som kan ha påverkat 
resultatets tillförlitlighet är viss tidigare yrkeslivserfarenhet inom onkologisk sjukvård 
och att ena studenten levt med cancer. Citat valdes utifrån respektive bok för att 
förstärka resultatets validitet och att läsaren lättare kan förstå och följa innehållet. 
Tidskrävande och utvecklande har varit att sätta delar av självbiografiernas likheter i 
nya helheter som upprepade tillfällen förändrats i resultatet. Att analysera skrivna 
berättelser har varit en lärorik och arbetssam process. 
 
 
SLUTSATSER 
Att leva med cancer innebär en livsvärld i förändring. Det innebär en kamp i lidandet 
som orsakas av sjukdomen och dess konsekvenser. Vidare beskrivs ett hot mot sin egen 
existens som leder till en inre kraft att vilja leva och kämparglöd. Livet beskrivs som att 
kämpa är en del av vardagen och behov av vila från kampen. Den förändrade tillvaron 
beskrivs som ett fysiskt, psykiskt och emotionellt kaos. Kaoset består av känslor såsom 
oro, rädsla, ovisshet, skuldkänslor, ilska, frustration och glädje. Att leva med cancer 
beskrivs som en förlust och livet omvärderas för att det inte längre tas för givet. 
Sjuksköterskans medvetenhet om patienters upplevelser av att leva med cancer kan leda 
till att vårda utifrån individens förutsättningar vilket kan leda till att moralisering och 
skuldbeläggning minskar. Medvetandet och ständig reflektion om hur det är att leva 
med cancer kan leda till att sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande utgår från 
livsvärlden. Sjuksköterskans öppna förhållningssätt skapar möjligheter till en 
mellanmänsklig relation och kan vara en resurs i patientens tillfrisknande och därmed 
lindra lidande.  

 

Kliniska implikationer och hållbar utveckling 
Vår forskning kan användas i sjuksköterskans möte med patienter som lever med cancer 
genom att ha tagit del av patienters levda berättelser av att leva med cancersjukdomen. 
Därmed kan sjuksköterskan få djupare förståelse till vad det innebär att leva i den 
förändrade tillvaron. Sjuksköterskan kan se, höra och känna patientens levda värld av att 
leva med cancer på ett djupare plan. Att bekräfta och svara an patienten som människa 
kan leda till upplevelse av bekräftelse, trygghet och kontroll. Upplevelse av trygghet 
och kontroll behövs för att uppleva värdighet och är ett samspel med omvärlden och att 
bli bekräftad som medmänniska. Sjuksköterskan kan därmed lindra patientens lidande. 
Lidandet leder till att patienter upplever ökat behov av sjuksköterskans stöd och därmed 
leder till ökade sjukhusbesök, kostnader på sjukvården, samhället och individers ohälsa 
ökar. Det kan beskrivas som en negativ spiral och det är viktigt att ta del av patientens 
livsvärld för att fånga upp lidande och förhindra spiralen. Därför kan djupare förståelse 
och kunskap om patienters upplevelser av att leva med cancer leda till ökad hållbarhet 
utifrån individ-, samhälls-, och ekonomiskt perspektiv.   
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