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Abstrakt 
 
Att drabbas av allvarlig sjukdom leder till stor påverkan på vardagslivet. Denna händelse 
leder till olika sätt för personer att hantera och förstå det inträffade utifrån både personliga 
egenskaper och livssituationen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen 
av att drabbas av plötslig allvarlig sjukdom i tidig vuxen ålder. En kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats har använts för att analysera litteratur i form av en självbiografi. 
Analysen resulterade i sex kategorier; Att känna förnekelse och ställas inför nya villkor, att 
uppleva kroppen som förändrad med en önskan om att den egna identiteten kvarstår, att vara 
patient och vilja vara delaktig, att vara positiv i en svår situation, att beskriva motstridiga 
känslor gentemot nära och kära och att uppleva tiden på nya sätt. Genom att skriva en 
livsberättelse ges den drabbade ett verktyg för att förstå det inträffade, samtidigt som det leder 
till en möjlighet att uttrycka sina känslor och upplevelser. Den som tar del av denna 
livsberättelse får på så vis en möjlighet till ökad kunskap och förståelse inom det omskrivna 
området. Vilket kan användas av sjuksköterskan då det är personens upplevelser som är 
utgångspunkten vid utformandet av vården. 
 

Nyckelord: allvarlig sjukdom, berättelse, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, tidig vuxen 
ålder, upplevelser 
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Inledning  
I denna litteraturstudie har vi valt att fokusera på upplevelsen av att drabbas av en plötslig 

allvarlig sjukdom i tidig vuxen ålder. Vi ser det som en viktig utmaning att möta de behov 

som unga personer i svåra situationer kan ha i specifika livssituationer. Det är viktigt att 

kunna anpassa omvårdnaden och bemötandet utifrån den person som står framför oss och vi 

ser därför att den fördjupning vi genomfört då vi analyserat självbiografisk litteratur är av 

betydelse. Som vårdpersonal är den information vi får, en berättelse och detta kan ses som ett 

av de verktyg vi har för att kunna stödja de behov individen uttrycker. Att kunna förstå denna 

berättelse på ett för patienten bra sätt, är en av de färdigheter som behövs för att möta 

människors personliga behov. En livsberättelse är en berättelse som en person använder sig av 

för att beskriva valda delar av sitt liv. Omvårdnadsforskning som använder sig av denna form 

av berättelse gör detta för att undersöka hur människor skapar sin identitet och ger mening åt 

sitt liv. Utmaningen ligger i att skilja mellan själva berättelsen och att förstå personens 

kontext skriver Johansson (2005).  

 

Bakgrund 
Människors behov relaterat till hälsa och ohälsa är centralt inom omvårdnad och begreppet 

människa beskrivs som ett bärande begrepp, vilket innefattar delarna kropp, själ och ande. 

Alla delar hör ihop och ingen del är större än summan av de alla tillsammans, helheten blir på 

så vis det centrala. Detta leder till en förståelse av att vissa aspekter i begreppet människa är 

universella, likväl som det innefattar en individuell personlighet. Människan upplever den 

egna hälsan utifrån dessa tre delar. Den kroppsliga hälsan innefattar de biologiska delarna i att 

leva som människa, medan den själsliga hälsan avspeglas på det psykiska välbefinnandet. 

Med andlig hälsa avses den innersta essensen av mänskligheten och på de drivkrafter och den 

livsförståelse som används för att förstå livet som sådant (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 

 

Med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv kan människan förstås som ett förkroppsligat 

subjekt, där vi utför saker i vardagen utan att närmare reflektera över den egna kroppen. Den 

är ett verktyg för att ta mig dit jag vill gå. Det är när vi blir sjuka eller om något avviker från 

det normala som vi börjar reflektera över vår kropp och hur mycket vi faktiskt använder den 

(jfr. Toombs, 1993). Att drabbas av sjukdom beskrivs som att den egna välbekanta kroppen 

ersätts med en annan främmande kropp (Engström, 2009). Kroppen upplevs då ofta som 

förändrad och ses som ett hot mot ens egen existens (Toombs, 1993).  Frank (1991) beskriver 
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att känslan av vem jag är som person, vem jag kommer att bli och känslan om vad livet är 

samt hur det kan komma att förändras, som en skrämmande förändring. Kroppen upplevs som 

opålitlig och utom vår kontroll. Att drabbas av sjukdom innebär en påminnelse om den egna 

sårbarheten och sitt beroende av kroppens funktioner för att kunna fungera i det dagliga livet 

(Engström, 2009). Det är inte bara kroppen som bryts ned när du är sjuk utan även ditt liv som 

du lever genom din kropp. Utmaningen ligger i att hitta ett sätt att leva och fungera med sin 

nya kropps förmågor och funktioner (Frank, 1991). 

 

I dagens samhälle läggs stort fokus på att man som person ska prestera och bidra till 

samhället. Unga personer befinner sig i den fas i livet då det handlar om att forma sin identitet 

och finna sin roll i olika situationer. Denna process kan se olika ut och pågå under olika lång 

tid. Då en händelse inträffar, till exempel att drabbas av allvarlig sjukdom, kan detta 

omkullkasta tidigare planer på utbildning, arbete och därmed försörjning. Detta ställer stora 

krav på både den som drabbas och dennes omgivning, trots att många sjukdomar idag går att 

bota och man kan återgå till sitt liv som det såg ut innan sjukdomen (Taskila & Lindbohm, 

2007).   

Att drabbas av en allvarlig sjukdom innebär att existentiella frågeställningar dominerar den 

egna tankeverksamheten. Att både längta efter och vara rädd för döden är ett exempel på den 

dubbelbottnade känslostorm som väcks. För att klara av att leva i den nya livssituationen 

beskrevs i en studie av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) vikten av att minska 

sjukdomens påverkan på det vardagliga livet. Självbestämmandet och möjligheten att själv 

påverka sina beslut och val beskrevs som en del i att skapa mening i denna nya situation. 

Frank (1991) menar att många av de frågor man har när man är sjuk, handlar i slutändan ofta 

om själva diagnosen men att det egentligen behöver veta är hur lever med sin sjukdom. 

Allvarlig sjukdom kan definieras som en process som präglas av olika stadier av utveckling, 

tillbakagång och progressiv nedbrytning. Denna process är alltid subjektiv och detta gör att 

mötet med den sjuke måste anpassas utefter individuella behov. Genom att behålla individens 

upplevelse i fokus undviker man att se dessa patienter som en homogen grupp utan olikheter 

(Venning, Eliott, Wilson & Kettler, 2008). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 

§2) finns det beskrivet inom vilka ramar vården ska utformas och bedrivas. Här finns en 

tydlig redogörelse för att man som patient har rätt till individuellt anpassad information. Samt 

beskrivet att vården ska ske i samråd med patienten och att den ska bygga på respekt för 

patientens eget självbestämmande och integritet. 
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Sammanfattningsvis, kan formulerandet av hälsa kontra ohälsa kan ses som socialt 

konstruerade begrepp. Utgångspunkten blir följaktligen att dessa begrepp ses som något 

universellt trots att de varierar mellan olika kulturer och tider. Här fyller den narrativa 

berättelsen, livsvärldsberättelsen, en viktig roll för att ta del av en annan människas 

upplevelse ur olika aspekter (Johansson, 2005). Frank (1991) ser berättandet och att dela med 

sig av sina upplevelser som en del av bearbetningen och behandlingen. Syftet med denna 

litteraturstudie är därför att beskriva upplevelsen av att i tidig vuxen ålder drabbas av plötslig 

allvarlig sjukdom. 

 

Metod 
I denna litteraturstudie har vi valt att beskriva hur en människa i tidig vuxen ålder kan uppleva 

plötslig allvarlig sjukdom. Utgångspunkten har varit en självbiografi där uttryck finns för hur 

detta kan erfaras. Inom den naturalistiska traditionen ses livsberättelsen som en viktig del i att 

låta en historia representera de karaktäristiska, formande erfarenheter gällande en specifik 

händelse. Användandet av livsberättelser inom forskningen leder till ökad förståelse av hur 

människor orienterar sig i tillvaron och hur de omformulerar sitt liv och sig själva (Johansson, 

2005). Som individ använder man sig av en berättelse för att förstå specifika händelser och 

situationer och för att beskriva kopplingen mellan den inre världen, driven av lust och motiv, 

till den yttre världen av observerbara handlingar (Polit & Beck, 2012). För att analysera 

litteraturen som ligger till grund för denna litteraturstudie valdes en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Litteratursökning 

För att finna litteratur som beskriver den självupplevda livsvärldsberättelsen gjordes en 

sökning i Luleå Tekniska Universitets (LTU) sökmotor, Primo 2014-01-21. De söktermer som 

användes var ”patientupplevelse” och ”sjukdomsupplevelse” som söktes var för sig och sedan 

i kombination med varandra. Detta resulterade i 30 sökträffar. För att begränsa sökningen 

ytterligare till att svara mot vårt syfte, lades kriteriet “ålder 20-30” till, då detta motsvarade 

definitionen av tidig vuxen ålder. Vidare begränsades sökresultaten genom att söktermen 

”biografi” lades till, detta resulterade i nio sökträffar totalt. 
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Urval 

Inklusionskriterier som användes var att litteraturen skulle vara skriven som en självbiografi 

eftersom det var den självupplevda berättelsen som eftersöktes. Skönlitterära verk kan ha 

fiktiva inslag som inte skildrar upplevelsen precis som den var. Litteraturen skulle även 

skildra samhället som det ser ut idag, här i Sverige, därför begränsades sökningen till att 

endast inkludera litteratur publicerad under de senaste fem åren, skriven på svenska. 

Sammanfattningen till de nio böckerna som sökningen resulterade i lästes igenom, varpå den 

bok som bäst ansågs svara mot studiens syfte, valdes ut. 

 

Kontext 

Den berättelse som analyserats i detta arbete heter Strålmannen och är skriven av Anders 

Södergård (2012).  Han är en man född 1981, boende i Sverige, som drabbats av en allvarlig 

sjukdom, en ovanlig form av hjärntumör. Mannen som skriver boken studerade till läkare och 

var inne på sin AT-tjänstgöring då han fick sin diagnos. Boken är skriven i jagform och 

uppdelad i två delar. I den första delen beskriver han sin livssituation från tiden strax innan 

insjuknandet, diagnostisering och efterföljande sjukhusvistelser. I bokens andra del skriver 

han om tiden efter detta och hur hans liv ser ut idag. Vi valde därför att exkludera den andra 

delen av boken då det skulle leda till en analys av hans egen tolkning av situationen. 

 

Analys 

Studiens data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som är en lämplig metod att 

använda sig av då en narrativ text ska analyseras (Polit & Beck, 2012). Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver två olika ansatser för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys, 

den latenta och den manifesta. Med en latent ansats fokuserar man på att tolka texten utifrån 

underliggande meningar och relationer. Medans en manifest ansats lägger fokus på att 

analysera texten rent konkret, utan att lägga vikt på bakomliggande orsaker. Litteraturen i 

detta arbete analyserades utefter en manifest ansats.  

 

Analysarbetet påbörjades genom att hela litteraturen lästes igenom av oss båda, detta för att få 

en helhets bild och skapa en uppfattning om hela innehållet. Analysarbetet fortskred genom 

att textenheter som svarade mot studiens syfte extraherades. Textenheterna numrerades med 

sidhänvisning, detta för att enkelt kunna härleda tillbaka till ursprungskällan i syfte att arbeta 

textnära. Sedan kondenserades textenheterna i syfte att kortas ned men samtidigt bibehålla 

kärnan. Efter att textenheterna kondenserats så sorterades de in i grupper med liknande 



 
 

6 

innehåll. Grupperna syntetiserades så långt som det ansågs vara möjligt och tills vi fann 

kategorierna rena. Med rena kategorier avses att data inte får passa in i flera kategorier. I 

arbetet med att skapa kategorier lades stor vikt på gemensamma diskussioner för att 

säkerställa att ingen för ändamålet, relevant information gick till spillo (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden hör till all typ av vetenskapligt arbete. En av de grundläggande etiska 

principerna är att nyttan med forskningen måste överväga riskerna för dem som deltar. 

Vetenskapligt arbete ska bedrivas med respekt för mänsklig värdighet och resultatet ska 

beskrivas på ett sätt så att inte deltagarnas identitet avslöjas. Personlig och känslig 

information skall även efter avslutat arbete förvaras och handskas med på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kommer över informationen (Polit & Beck, 2012). För att arbeta i enlighet 

med etiska principer, genomfördes analysen av självbiografin med respekt för personen och 

dennes berättelse genom att enbart beskriva innehållet i texten utan att tolka eller förvränga 

materialet. Då litteraturen i denna studie redan var offentligt publicerad finns inga grunder för 

att vidhålla den deltagandes konfidentialitet eller anonymitet. Nyttan med denna 

litteraturstudie är att visa på hur människor i tidig vuxen ålder själv beskriver hur det är att 

drabbas av plötslig allvarlig sjukdom. Detta kan ses som en viktig kunskap för sjuksköterskor 

i arbetet med att individanpassa information och omvårdandes utformning genom att ta del av 

en individs livsberättelse. 

 

Resultat 
Analysen av materialet resulterade i sex kategorier som visas i tabell 1. Kategorierna 

presenteras med beskrivande brödtext som illustreras med citat från originaltexten. 
 
Tabell 1 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att känna förnekelse och ställas inför nya villkor 

Att uppleva kroppen som förändrad med en önskan om att den egna identiteten kvarstår 

Att vara patient och vilja vara delaktig 

Att vara positiv i en svår situation 

Att beskriva motstridiga känslor gentemot nära och kära 
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Att uppleva tiden på nya sätt 

 

Att känna förnekelse och ställas inför nya villkor 

Södergård (2012) beskrev en förundran över hur livet så plötsligt kan förändras, en sekund var 

allt som behövdes för att slå undan benen på honom och ställa honom inför nya villkor.  

 
Igår var jag frisk även om jag stördes av huvudvärk, och idag är jag dödssjuk (Södergård, 2012, s. 

112). 

 

Efter att han fått beskedet om sin sjukdom upplevde han det som svårt att sortera vad det var 

som hade hänt. Dagarna smälte ihop och han hade svårt att minnas vad han gjort och när han 

gjort det. Han beskrev hela situationen mer likt en mardröm än verklighet och gjorde allt i sin 

makt för att förneka in i det sista vad som faktiskt drabbat honom. 

 
Efter att ha läst igenom utlåtandet sitter jag och betraktar det utan att säga nånting. Uppe till höger 

står namnet Anders Södergård och under det mitt personnummer. Längst upp till vänster står Uppsala 

Akademiska sjukhus och dagens datum, 2006-04-01. Jag får känslan av att jag läser röntgensvaret på 

ännu en patient. Vilket sammanträffande att den stackaren som har en hjärntumör bär samma namn 

och personnummer som jag själv (Södergård, 2012 s. 66). 

 

Det var ju en äldre dam som röntgades strax före mig. Kan det inte vara så att de blandat hop våra 

röntgenbilder? Ja det är klart, så skulle det kunna vara. Så måste det vara (Södergård, 2012, s. 121). 

 

Att informera anhöriga om situationen beskrevs som väldigt jobbigt och han satte upp ett 

försvar som hindrade honom från att bryta ihop och känna efter ordentligt. Han beskrev det 

som att vara där men ändå inte närvarnade. Att fokusera på teknikaliteter beskrev han som en 

undanflykt för att distansera sig och för att hålla känslorna borta. Han uttryckte en förundran 

över sin egen förmåga att anpassa sig till den nya situationen och förutsättningarna. Södergård 

(2012) belyste problematiken i kommunikationen då vårdpersonalen talar om risker med 

behandlingen på en populationsnivå. Detta upplevdes som alltför abstrakt då han upplever sin 

tillvaro utifrån en individnivå. 
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Att uppleva kroppen som förändrad med en önskan om att den egna identiteten 

kvarstår 

Kroppen upplevdes som förändrad till följd av sjukdomen och dess följder beskrevs av 

Södergård (2012), centralt var upplevelsen av att tappa förmågan att styra över sin kropp som 

tidigare. Att mista kontrollen över sig själv och sin kropp ledde till en känsla av 

osjälvständighet och han upplevde det som svårt att förlika sig med sitt nya jag. Den egna 

kroppen kändes obekant och att se sin egen spegelbild var som att betrakta någon annan. Att 

behöva hjälp med många saker ledde till att han kände sig som ett barn igen. Han uttryckte en 

längtan efter vanlig vardag där enkla saker var en självklarhet. 

 
Tänk vad utsatt man bli när talet inte fungerar som det ska eller när man inte kan styra sin kropp som 

vanligt (Södergård, 2012, s.209). 

 

Han beskrev en oerhörd trötthet på ett djupare plan. Inför ingrepp upplevde han en rädsla för 

att vakna upp och inte vara sig själv längre. Det var det värsta han kunde tänka sig, en 

påverkan på jaget, det ytterst personliga. När han hade sjukhuskläder fanns en känsla av att 

tappa just den egna identiteten, han tyckte sig bemötas som sin diagnos. Han närde en önskan 

om att folk i hans omgivning skulle kunna se att han är samma person på insidan som tidigare, 

detta trots att han alltid kommer att vara en cancerpatient med ett yttre som har förändrats. 

 
Allt är relativt, jämfört med hur jag mådde när jag vaknade ur narkosen så är jag idag världens 

starkaste man, men jämfört med hur jag var innan operationen, så är jag ett skämt (Södergård, 2012, s. 

208). 

 

Att vara patient och vilja vara delaktig 

I sin bok beskrev Södergård (2012) hur han kunde använda sina medicinska kunskaper för att 

finna sätt att hantera den nya situationen. Han förmedlar sig med de läkare som behandlar 

honom, genom att använda medicinska och latinska termer, och beskriver hur skönt det 

kändes att ses som en jämlike. Att kunna titulera sig som AT-läkare vägde tungt när han 

skulle argumentera för sin egen vård, då han vet var har rätt till i fråga om behandling och 

vård. Samtidigt som han upplevde att han inte vågade ställa frågor då han fick uppfattningen 

om att han förväntades kunna svaren. Han beskrev det som tillfredställande att få bekräftelse 

för sina symtom av vårdpersonal, vikten av att man tar hänsyn till hans egen upplevelse. När 

sjukdomen leder till svåra fysiska komplikationer, finner han att detta får honom att känna sig 
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märkvärdig, då han kräver mycket specialistvård och då han har en mycket ovanlig diagnos. 

Som patient upplevde han sig mista sin rätt till medbestämmande och delaktighet i många 

situationer. Många av de beslut som fattades skedde helt utan att informera eller fråga honom. 

Vidare vill han inte verka krävande gentemot vårdpersonalen, så han tar ofta i i underkant. 

Trots sina blandade upplevelser beskriver Södergård (2012) att han nu besitter en unik inblick 

som han fått genom att vara patient och detta ser han som en tillgång den dag han själv börjar 

arbeta som färdig läkare.  

 
Utnyttjad. Exploaterad. Än en gång utan medbestämmanderätt. Här har ni en köttbit att skära i, vad 

väntar ni på? Hjärnan är avklarad, nu ska vi se vad njuren går för (Södergård, 2012, s. 277). 

 

Det skulle vara om det finns några adherenser i bukhinnan eller andra avvikelser som gör att vi inte 

kommer åt njuren via titthålen. Då måste vi öppna och gå in på vanligt sätt. På vanligt sätt, my ass. För 

dig som kirurg kanske, men för mig känns det både ovanligt och onormalt att återigen bli föremål för en 

operation ett föremål ja, ett objekt, det är vad jag är (Södergård, 2012, s. 278). 

 
De erfarenheter jag har nu är få läkare förunnat och ger mig en speciell inblick i hur utsatt man är som 

patient, och jag skulle inte vilja vara utan dem (Södergård, 2012 s. 250). 

 

Att vara positiv i en svår situation 

Södergård (2012) sade att det för honom kändes viktigt att göra det aktiva valet att försöka 

vända sin situation till något positivt, något konstruktivt. Att det känns bättre att aktivt göra 

något än att bara invänta dödsdomen. Att försöka ha en positiv inställning och se saker från 

den ljusa sidan har hjälpt honom att hantera sin nya livssituation.  

Jag känner vikten av att göra det aktiva valet, att försöka vända detta till något positivt, till något 

konstruktivt (Södergård, 2012, s. 86). 

 

Vidare beskrev Södergård (2012) att sjukdomen har fört honom närmare många av sina nära 

och kära. Genom att omge sig med människor som bryr sig om en, upplevdes dessa relationer 

som stärkande och som en motivationsfaktor för att vilja kämpa emot sjukdomen. Att befinna 

sig på sjukhus upplevde han inge en känsla av trygghet då det kändes som att han var i tryggt 

förvar och det lugnade honom. Att ha någon där och inte bli lämnad ensam ansåg han vara 

stödjande och bidra till en känsla av trygghet. Han talade om vikten av information för att 

kunna hantera situationen, framförallt att veta mer om behandlingen och prognosen. 

Användandet av målbilder i samband med sin behandling beskrev Södergård (2012) som 
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avgörande för hur väl hans behandling svarade. Han beskrev att hans personlighet haft stor 

påverkan på hur han hanterat situationen. 

 
Så fort jag kommer på plats tar jag mig till mitt mentala rum, men den här gången är det inte ett 

avslappningsrum utan ett fullt utrustat stridsrum.  Därifrån styr jag strålarna rätt in i tumören, och jag 

ser framför mig hur de försvarslösa cancercellerna dödas en efter en....Jag är helt övertygad om att det 

hjälper att visualisera hur strålarna förstör tumörcellerna, och även om det kanske inte direkt ändrar 

riktning så vill jag tro att effekten förstärks (Södergård, 2012, s. 290). 

 

Att uppleva motstridiga känslor gentemot nära och kära 

Södergård (2012) beskrev en känsla av skuld inför nära och kära. Han upplevde det jobbigt att 

inte sjukdomen bara drabbar honom utan även dem i hans närhet. Han kände en skuld 

gentemot sin omgivning som tvingas förhålla sig till honom på nya sätt. Detta tydliggörs i 

förhållandet till flickvännen vars relation förändras då hon får uppgiften att vara den starka 

och dominanta som tar hand om honom. 
 

Varför skulle jag bli sjuk? Hur bra skulle vi inte ha haft det om det här aldrig hade hänt? Fan 

att jag är så sjuk, och fan att jag har lurat Anna att jag var frisk och stark (Södergård, 2012, s. 

244). 

 

Samtidigt beskrev Södergård (2012) att det kändes obeskrivligt skönt att få dela det här 

jobbiga med någon. Han kände uppskattning och kärlek från dem som besökte honom på 

sjukhuset och de som hörde av sig. Även om dessa relationer och umgängen beskrivs som 

stärkande så finns där även en upplevelse av hopplöshet då det ändå inte förändrar det faktum 

att det är han själv som är sjuk. Han räknade inte med att anhöriga skulle finnas där i längden 

och orka hantera hans upplevelse, utan vände sig till utomstående för att kunna tala fritt om 

det han känner. Han använde sig av att skriva dagbok som en del i bearbetningen och 

hanteringen, då han trivs med att uttrycka sig i text, både för sig själv och till andra. Genom 

att våga visa och uttrycka sina känslor kändes det hela mindre hemskt.  

 
Jag stärks mycket av att omges av vänner som bryr sig, och det ger mig ännu större anledning och vilja 

att kämpa. Jag ska komma tillbaka (Södergård, 2012, s. 231). 

 

De är bra att jag har bokat in en tid hos en kurator, för där förväntar jag mig kunna spy galla över min 

situation utan att någon tar illa vid sig eller blir ledsen (Södergård, 2012, s. 276). 
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Att uppleva tiden på nya sätt 

Hur tiden upplevs innan diagnosen beskriver Södergård (2012) som något han knappt 

reflekterar över. Denna beskrivning förändras helt då tillvaron får nya premisser då han får 

diagnosen och blir mycket sjuk. Tillvaron och tiden tillbringas nu med att vänta på 

undersökningar, besked och smärtlindring. Därigenom beskriver han att tiden upplevdes som 

en kamp och den ständiga väntan upplevs som jobbig.   

 
Jaha ja, jag får fortsätta vänta. Vänta på besked, vänta på att mina farhågor besannades. Den kommer 

vara elakartad. Fan (Södergård, 2012, s.192). 

 

I och med sjukdomen och osäkerheten kring prognosen beskriver Södergård (2012) att 

begrepp som ”livslång” nu har fått en ny betydelse. Han kan känna en avundsjuka gentemot 

äldre som fått leva ett långt liv. Trots detta beskriver han en ny sorts närvaro till livet som han 

inte hade velat vara utan, och lever hellre en kortare tid med denna nya närvaro. Mot slutet av 

det initiala skedet av sin sjukdom kan Södergård (2012) reflektera över hur mycket han har 

varit med om. Han beskriver en känsla av att tiden känns tre gånger så lång. Livet har fått ett 

nytt innehåll och en ny innebörd. Han beskriver att drabbas av sin sjukdom som något som 

fått honom att omprioritera tidigare värderingar och syn på livet. Tankar på framtiden och vad 

sjukdomen kan göra med hans kropp, leder till en rädsla att inte hinna uppleva allt han vill 

uppleva och uträtta allt han vill uträtta, när han inte själv är den som kontrollerar tiden han 

har. 
Alltså kommer jag att tacka strålningen även om jag dör efter en månad, för då tänker jag bara att jag 

inte ens fått så lång tid utan den behandlingen (Södergård, 2012, s. 287). 

 
Jag lever hellre 20 år på det här sättet och med den här närvaron, än 60 år som jag levde förut. 

Ödmjukheten jag känner inför livet är nu starkare än någonsin, liksom känslan av att man aldrig ska ta 

något för givet (Södergård, 2012, s. 291). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva en ung persons upplevelse av att drabbas av plötslig 

allvarlig sjukdom samt hur man hanterar första tiden efter beskedet. Litteraturstudien 

resulterade i sex stycken kategorier: Att känna förnekelse och ställas inför nya villkor, att 

uppleva kroppen som förändrad med en önskan om att den egna identiteten kvarstår, att vara 

patient och vilja vara delaktig, att vara positiv i en svår situation, att beskriva motstridiga 

känslor gentemot nära och kära, att uppleva tiden på nya sätt.  
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Resultatet visar att användandet av förnekelse kan brukas för att distansera sig från det faktum 

att han drabbats av en allvarlig sjukdom. Den känsla han beskriver efter att ha fått beskedet 

var att han hoppades att något hade blivit fel, att allt var ett missförstånd och att det overkliga 

inte var hans nya verklighet. Förnekelse kan ses som en coping-mekanism för att distansera 

sig från en oväntad, påfrestande ny situation vilket beskrivs i en studie av Stephenson (2004). 

Här beskrevs förnekelse som en flytande rörelse mellan olika faser, faser som är viktiga för 

sjuksköterskan att identifiera och förstå, för att på bästa sätt hjälpa patienten att komma vidare 

i sin bearbetning. Genom att identifiera varför patienten förnekar sin situation kan man bygga 

vidare på den så viktiga relation som behövs för en god omvårdnad. Hubbard et al. (2009) 

menar att det kan ses som en fördel att ha med någon vid samtal och beslut gällande sin egen 

sjukdoms behandling. Detta då man som patient kan ha svårt att uppfatta och förstå all 

information, då det kan vara svårt att sortera alla tankar och känslor som uppkommer. Att 

känna stöd i denna och liknande situationer beskrivs som viktigt och kan verka 

relationsbyggande, det stödet kan med fördel ges av en anhörig eller en sjuksköterska.   

Att förlora förmågan att styra över sin kropp som tidigare beskrevs i studiens resultat leda till 

en känsla av kontrollförlust och osjälvständighet. Centralt var vikten av att ”jaget” kvarstod 

trots alla dessa kroppsliga förändringar. Detta kan ses i likhet med Krook (2007) som 

beskriver vikten av att fortfarande vara betydelsefull för andra och ha en uppgift att fylla i de 

olika relationer man innehar. Det finns en strävan efter att fortsätta vara den person man är 

och ges möjlighet att göra det som upplevs vara betydelsefullt. Att uppleva fysiska 

förändringar av sin sjukdom kan leda till en känsla av att inte längre ha kontroll över sin 

kropp och därigenom inte känna igen sig själv. Det handlar då om att acceptera sin förändrade 

kropp som den nu ser ut (Krook, 2007). Även Toombs (1993) beskriver att drabbas av 

sjukdom i många fall kan leda till att kroppen upplevs som en opålitlig fiende utom patientens 

kontroll. Toombs (1993) talar om den kroppsliga dysfunktion som blir en följd av sjukdomen 

och de förändringar som sker på grund av den leder till en förändring i hela patientens 

livsvärld. Världen slutar existera på det sätt vi är vana vid att den gör och vår roll i världen 

förändras som en följd av detta. I en studie av Strandberg, Åström och Norberg (2002) fann 

man att bli beroende av andra som extra svårt då självständighet är något vi värderar högt. I 

dagens samhälle finns en strävan efter att vara självständig och att ha full kontroll över sitt 

eget liv. Vi strävar efter att vara starka och det är inte många som funderar och reflekterar 

över hur det skulle vara att ständigt behöva ha hjälp av andra för att klara av sin vardag. Detta 

kan även ses i resultatet av denna litteraturstudie då han beskriver hur jobbigt det känns att 
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inte ens kunna ta vardagliga kroppsliga funktioner för givet, utan behöva hjälp med det mest 

basala. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie belyser även upplevelsen av att vara patient som något 

som känns skrämmande. Även om han är medicinskt kunnig och förstår de fysiska 

förändringar som sker i kroppen så betyder detta inte att han alltid har full förståelse över 

situationen. Han beskrev vidare känslor av utelämnande och bristande medbestämmande som 

patient. I en studie gjord av Fox, Doran, Rodham, Taylor, Harris och O’Connor (2011) där 

man fokuserat på att beskriva medicinstuderandes upplevelser av att vara patient framkom en 

beskrivning av att man passerade en osynlig gräns mellan att vara den som var sjuk (patient) 

och den som botar den sjuke (läkare). Detta ledde till en känsla av att inte tillåtas bli sjuk om 

man ska verka som läkare. En ytterligare beskrivning var en nyfunnen medvetenhet om hur 

man ska vara som personal och detta genom att visa mer empati, sympati och förståelse. Dock 

beskrevs det inte alltid som något positivt att arbeta inom vården med denna nya förståelse. 

Detta förtydligades i situationer då det kunde handla om att tvinga sig att hålla tillbaka de 

egna känslorna, som ett skydd, då man kom för nära den man vårdade. Resultatet av 

litteraturstudien visade att man som patient uppskattar att få bekräftelse för de symptom man 

känner och leder till en upplevelse av att vara betrodd. Att som patient inte känna sig sedd av 

vårdpersonalen beskrivs som ett vårdlidande i studien av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 

Hamrin och Eriksson (2004). Här identifierades olika aspekter bakom det dysfunktionella 

mötet mellan patient och den som vårdar, där man som patient beskrev en känsla av att inte 

bli sedd som en holistisk människa. Man upplevde att vården såg på en som en kropp, ett 

nummer eller en diagnos och att det var upp till patienten själv att kämpa för sin rätt till en 

god vård. Denna litteraturstudies resultat visar att bristande medbestämmande leder till en 

känsla av att känna sig överkörd och liten som patient. Ett sätt att kliniskt implicera detta i 

rollen som sjuksköterska kan ske genom att stödja patientens empowerment. Ett begrepp som 

kan förstås som medbestämmande och egenkraft, i syfte att stärka patientens status. Syftet blir 

att göra patienten till en självklar specialist med unik kunskap om den egna hälsan i det team 

av experter som ingår i dagens sjukvård. Detta kan förstås utifrån Björvell och Insulander 

(2008) som beskriver empowerment som en ömsesidig process av kunskapsutbyte och 

förtroende mellan patienten och den som vårdar, med målet att öka välbefinnandet och stärka 

läkningsprocessen. 
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Att använda en positiv inställning och försöka vända situationen till något konstruktivt 

beskrevs i studiens resultat ha stor betydelse för honom, då det upplevdes bättre att aktivt göra 

något. Krook (2007) fann i sin studie att det till stor del handlar om individens egen vilja, 

förmåga och inställning för att situationen ska kunna förändras. Att det är hos individen som 

resursen finns att kämpa mot sin sjukdom och det handlar om att orka plocka fram dessa 

resurser i olika sammanhang. Resultatet visar att han har haft nytta av att vara glad och 

positiv, då detta förhållningssätt har varit till hjälp för när han ska lära sig leva med och 

hantera sjukdomen. Krook (2007) menar också att en positiv hållning är en del av 

personligheten och den grundinställning man har till livet, innan sjukdomen, påverkar hur 

man väljer att förhålla sig till livet i dess helhet. Resultatet i vår litteraturstudie visade att 

genom sin positiva livssyn som del av sin personlighet, fann han sätt att hantera sin nya 

livssituation och uppleva hälsa och välbefinnande trots sin sjukdom. I en studie av Juuso, 

Skär, Olsson & Söderberg (2013) beskriver deltagarna att upplevelsen av välbefinnande inte 

var något som uppkom av sig själv utan något som krävde att man aktivt jobbade för att uppnå 

detta. Deltagarna i deras studie belyser det som viktigt att inte låta sjukdomen ta över, då det 

är så mycket lättare att ge upp än att kämpa för att må bättre igen. Eriksson (1996) beskriver 

begreppet välbefinnande som ett uttryck för en känsla hos individen som bör ställas i relation 

till individens egen, inre upplevelse. Medan begreppet hälsa kan ses som en helhet gällande 

det egna allmänna tillståndet, både fysiskt och psykiskt. Tod och Allmark (2011) har 

identifierat negativa konsekvenser av positivt tänkande och menar att det kan leda till att 

patienter utvecklar orimliga förväntningar och svårigheter att uttrycka sina känslor. Att 

patienterna kan känna att de är oförmögna att uttrycka sina negativa känslor och måste visa 

sig som positiva, eftersom de anser att detta är ett socialt accepterat förhållningssätt till sin 

sjukdom och behandling. De anser det viktigt att sjuksköterskor bör lyssna noga och ge 

patienterna möjlighet att även prata om de svåra och negativa känslor de har, samtidigt som 

man som sjuksköterska spelar en viktig roll i att stödja patienterna att känna sig positiva på ett 

meningsfullt sätt. Att vara positiv är en användbar copingstrategi för många patienter men det 

kan finnas negativa konsekvenser om det blir en strategi som patienterna känner att de alltid 

måste anta utan att tillåtas vara ärliga i sin beskrivning av upplevelsen. 

 

Denna litteraturstudie visade att det fanns en känsla av skuld gentemot nära och kära, att det 

upplevdes jobbigt att sjukdomen inte bara drabbade honom utan även dem i hans närhet. 

Detta samtidigt som anhörigas stöd och kärlek beskrevs som betydelsefullt och som en källa 

till kämpaglöd. Detta kan även ses i Råholm och Lindholms (1999) studie som visar på att 
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patienter samlar styrka och mod hos sina nära och kära och att de kan dela sin börda med 

familjen, i stunder av nöd. McPherson, Wilson och Murray (2007) fann att personer som 

drabbats av allvarlig sjukdom kan känna en oro för hur familjen påverkas av detta. Patienterna 

kände ofta att de vill skydda närstående från känslomässigt lidande och de är ibland beredda 

att försumma sina egna behov till förmån för detta. Olsson, Lexell och Söderberg (2005) fann 

att personer som lider av kronisk sjukdom och är beroende av hjälp från andra, beskriver 

känslor av att vara en börda för andra. McPhersen et.al (2007) resultat visar att de som deltog 

i deras studie, uttryckte en oro inför den börda som omgivningen blev påtvingad i samband 

med sjukdom. En känsla av att den nära omgivningen, som måste inta en vårdgivande roll, 

utsätts för stress då dem redan har arbete och andra förpliktelser. Resultatet som de fann var 

även att införandet av nya roller och förändringar i de redan existerande förhållandena gav 

deltagarna en ökad känsla av skuld. I en studie gjord av Engström och Söderberg (2007) visar 

resultatet, att drabbas av allvarlig sjukdom och tvingas bli beroende av andra människor som 

en känsla av obehag. Samtidigt fanns det en komplexitet i relationen med andra, då man 

beskrev att nära och kära var en motivationsfaktor för att orka fortsätta kämpa. Resultatet i 

deras studie visar även att relationerna till nära och kära stärktes i samband med sjukdomen, 

vilket överensstämmer med resultatet i vår litteraturstudie 

 

Vidare i resultatet av denna litteraturstudie framkom att som drabbad av allvarlig sjukdom är 

en av följd av detta att han upplever tiden på nya sätt. Att vänta inför behandlingar eller 

undersökningar upplevs som helt annorlunda när han har blivit sjuk gentemot tiden innan, 

tiden upplevs gå långsamt och som en kamp. Detta tydliggörs i Rasmussen och Elverdams 

(2006) studie, där deltagarna beskrev att drabbas av sjukdom, i detta fall cancer, som en 

markör för att livet och därmed tiden kan ta slut och att framtiden är nu är oviss. Tankar på 

hur lång tid man har kvar i livet, vem man vill tillbringa denna tid med, samt på vilket sätt 

man vill uppleva resterande tid, är centrala teman i hur deltagarna i deras studie beskrev sina 

liv. Vidare beskrev Rasmussen och Elverdam (2006) i sitt resultat, hur man efter att ha fått sitt 

sjukdomsbesked, delar upp tiden i före och efter. Specifika datum för exempelvis 

insjuknandet blir centrala delar i det ”nya” livet då det fungerar som en tydlig markör för när 

livet tog en ny vändning. I resultatet av denna litteraturstudie framkom att han får en ny sorts 

närvaro till livet och begrepp som “livslångt” får en ny innebörd. Att få en cancerdiagnos 

förknippas för många med en dödsdom och väcker många existentiella frågor om livet, döden 

och den tid man har kvar i det liv man känner som bekant (Arman et. al, 2004; Hubbard, 

Illingworth, Rowa-Dewar, Forbat & Kearney, 2009; Stephenson, 2004). Toombs (1993) 
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beskriver hur man som patient och personal uppfattar tiden på olika sätt. Patienten ser på sin 

tillvaro utifrån ett subjektivt tidsperspektiv, medan personalen intar ett objektivt 

tidsperspektiv. Det kan ses exempelvis då patienten upplever smärta eller fysiska obehag, då 

fem minuter kan upplevas som en timme. Medan med personalens tidsperspektiv är fem 

minuter alltid fem minuter och detta kan leda till att man får svårt att se hur patienten upplever 

tiden på ett helt annat sätt. Detta kan ses som en tydlig klinisk implikation att integrera i det 

dagliga omvårdnadsarbetet. Vi ser det som en viktig kunskap att ha med sig för att möjliggöra 

en chans att förstå en annan människas upplevelse. I synnerhet då man som patient redan 

befinner sig i en utsatt position och sjuksköterskan i sin yrkesroll har till uppgift att främja 

hälsa och välbefinnande genom att lindra lidande. 

 

Metoddiskussion 

Denna studies kvalitet diskuteras med utgångspunkt från begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet, validitet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 

 

Litteraturstudien utformades enligt forskningsprocessens olika steg som den beskrivs av Polit 

och Beck (2012). Det initiala arbetet inleds med att formulera en forskningsfråga/syfte som 

sedan blir vägledande för den forskningsmetod som väljs. Då denna litteraturstudies syfte var 

att beskriva en upplevelse, valdes en kvalitativ ansats. Följande steg i processen var att söka 

relevant litteratur. Detta genomfördes med fokus på att finna information som svarade mot 

studiens syfte. Datainsamlingen till denna litteraturstudie hade för avsikt att vara systematisk. 

Detta visade sig vara svårt då sökning med samma sökord varierade mellan olika gånger som 

vi genomförde denna. Därför är tidpunkten för den slutgiltiga sökningen med, då denna är 

vägledande för slutresultatet. Urvalet hade kunnat utökas genom att sökningar i fler bibliotek 

och/eller användandet av fler databaser. De inklusions- och exklusionskriterier som användes 

har presenterats som del i att visa på systematiken och för att ge möjligheten att göra om 

sökningen. Genom användandet av litteratur skriven på svenska, som är vårt modersmål, 

kunde onödiga översättningsmissar undvikas. Denna aspekt kan även ses från det att relevant 

litteratur som utspelats i ett annat land, med samma kontext, kan ha missats. I dagens 

samhälle väljer många att beskriva sin livsberättelse via internet som forum, denna form av 

data valde vi att bortse ifrån, men kan med fördel användas i liknande studier. När vi funnit 

den litteratur som utgjorde grunden till detta arbete, inleddes analysprocessen. 
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Analysprocessen genomfördes i flera olika steg som grundar sig på Graneheim och Lundmans 

(2004) metodartikel som tydligt beskrev hur man skulle gå tillväga. Först genom att finna 

textenheter som svarade mot studiens syfte. Dessa textenheter kondenserades sedan med 

avsikten att resultera i koder av materialet. Som en följd av detta kunde de kondenserade 

textenheterna behållas men processen med koder fick strykas, då vi upplevde att alltför stor 

del av informationen gick förlorad då de textenheter som analyserades var förhållandevis 

korta. Därför blev steget efter kondenseringen att kategorisera materialet i två steg för att 

arbeta så textnära som möjligt med bibehållen information. Begreppet tillförlitlighet handlar 

om man har studerat det man avsåg att studera (Polit & Beck, 2012). Alla textenheter märktes 

med sidnumrering för att kunna gå tillbaka till originalkällan i syfte att se till att analysen sker 

textnära. Citat från originalkällan användes för att styrka de kategorier som presenterades i 

brödtexten. Detta för att stärka studiens tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004), 

där även användandet av en tydlig referensteknik ingår. Analysprocessen gavs stort utrymme i 

framställandet av detta arbete. Vi båda arbetade gemensamt med alla delar för att säkerställa 

att relevant information inte gick till förlorad och att vi förhöll oss textnära, som avsikten var. 

Här var även diskussioner med handledare och övriga seminariedeltagare till stor hjälp för att 

föra processen framåt och visa på att studiens syfte besvarades. 

 

Förmågan att avgöra resultatets validitet avspeglas på hur arbetet med att framställa resultatet 

gått tillväga. Alla studier som sker i en specifik kontext tolkas och förstås utifrån den 

specifika situationen. Som forskare ser man den/de man studerar i ett större sammanhang och 

kan tolka deras upplevda situation utifrån en bredare förståelse av den sociala och kulturella 

kontext som de befinner sig i. Här handlar det inte om att någon tolkning är mer rätt eller fel, 

utan bara en reflektion av rådande omständigheterna (Downe-Wambholt, 1992). För att styrka 

de beskrivningar som görs utifrån berättelsens och berättarens kontext hade vi kunnat låta den 

som skrivit texten, ta del av analysen för att se så att vi inte förvrängt informationen. Detta tar 

vi med oss inför eventuella framtida studier. En annan styrka i detta kan vara att vi som 

författat studien har liten erfarenhet av unga personer med allvarlig sjukdom och därmed en 

mindre förförståelse om denna patient grupp, vilket kan styra studien. Däremot har vi 

reflekterat över att vi befinner oss i liknande skeden i livet som Södergård (2012) och 

därigenom kan ha en viss förförståelse för hans situation. Termen bekräftbarhet avser om 

resultatet går att härleda till ursprungliga data (Polit & Beck, 2012). Alltså att det som står är 

vad som sades, utan att ha blivit färgat av den som gör studien. Alla människor har sin egen 
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förförståelse över tillvaron. Denna går aldrig att bortse helt ifrån utan man måste arbeta med 

att bli varse om de egna fördomar man har för att minska risken att de färgar resultatet.   

 

En studies pålitlighet handlar om förändringar av data över tid och forskarens ändringar i 

beslut som gjorts under analysprocessen. Det ska vara möjligt för andra forskare att 

genomföra en studie på liknande grunder (Polit & Beck, 2012). För att styrka pålitligheten i 

vår studie finns tillvägagångssättet och analysprocessen väl beskrivet i metoddelen. Under 

arbetets gång har vi haft ett nära samarbete oss två emellan och diskuterat alla delar för att 

bibehålla ett konsekvent och tydligt arbetssätt. 

 

Överförbarheten i en studie handlar om huruvida det resultat man fått går att överföra på 

andra människor i liknande situationer (Polit & Beck, 2012). För att styrka resultatets 

överförbarhet är det av vikt att ge läsaren en klar bild om datainsamling, analysprocessen samt 

i vilket kontext det utspelar sig i. Men i slutändan är det upp till läsaren att själv avgöra om 

det kan överföras till ett annat liknande kontext (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 

studie kan överförbarheten ses som begränsad då den endast är skriven utifrån en enskild 

individs upplevelser. Vi har i vår diskussion genom att knyta an till annan forskning, visat på 

att resultatets huvudsakliga innehåll till viss del går att överföra på andra personer och att det 

på så vis överensstämmer med tidigare forskningsresultat. 

 

Slutsats  
Att i tidig vuxen ålder drabbas av allvarlig sjukdom påverkar en människas liv på flera olika 

sätt. Denna studies resultat kan ej appliceras på alla individer då det bygger på en enskild 

persons beskrivna upplevelser men resultatet går att förstås utifrån generella 

omvårdnadsteorier. I resultatet visas en förändrad uppfattning om den egna identiteten och en 

livssituation som gör att livet inte kan levas som tidigare. Centralt i utformandet av den 

individuella omvårdnaden finns uttryck för delaktighet och medbestämmande från patienten 

sida. Genom att lyssna, ta del av och förstå de behov man som patient uttrycker, kan 

vårdpersonalen ges verktyg till att främja detta. Vi anser att patientens upplevelse är det som 

ska vara vägledande i utformandet av omvårdnaden. Det blir på så vis sjuksköterskans ansvar 

att synliggöra patienten och för dem möjliggöra att ses som expert på sina egna kroppar. Detta 

genom att initiera patienten att berätta för sjuksköterskan samtidigt som sjuksköterskan förstår 

vad som förmedlas genom att aktivt lyssna och förstå. Tidpunkten för erbjudandet av olika 



 
 

19 

omvårdnadsinterventioner bör alltid beaktas då det är en väsentlig faktor för hur erbjudandet 

uppfattas av patienten. Som vården utformas idag är det stort fokus på det medicinska och det 

mätvärden som går att finna. Här anser vi att större fokus bör läggas på hur patienten upplever 

sin kropp och sin omvårdnad. Mer forskning bör inriktas på patientens egen berättelse för att 

kunna individualisera omvårdnaden på bästa möjliga sätt. 
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