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1. Inledning 

Sjukdomar - och i förlängningen död - har mänskligheten givetvis alltid tvingats förhålla sig 

till. Konstant har de funnits vid vår sida och genom historien har vi kämpat med att förstå, 

förklara, lindra och i sällsynta fall bota men ännu oftare leva med dem. Detta har skett inte bara 

på ett medicinskt plan, för att kunna bota och förebygga dem, inte bara på ett mänskligt plan, 

för att kunna leva vidare i vardagen, men också på ett berättande plan, för att kunna hantera och 

behandla våra känslor när vi själva eller en närstående blivit sjuk.  

Under romantiken, det vill säga mellan slutet av 1700-talet och mitten av 1800-talet, 

utvecklades exempelvis en bild av ”det sjuka geniet” som genom sitt lidande uppnådde en högre 

form av medvetande. Speciellt tuberkulosen fick en symboliskt viktig ställning för romantikens 

författare. Tuberkulossjukdomen ansågs bidra till ökad aptit, sexuellt begär och anfall av 

eufori,1 och eftersom romantikens diktning hyllade begären och det inre känslolivet utvecklades 

en koppling mellan sjukdomen och författarförmågan som var så stark att en kritiker långt 

senare menade att tuberkulosens successiva försvinnande förklarade den nedgång i litterär och 

konstnärlig kvalitet som han ansåg förelåg.2 

Sedan romantiken har den medicinska forskningen utvecklats enormt, och vi lever idag i ett 

samhälle där vi förväntar oss ett långt och friskt liv. Vår bild av sjukdomar blir också förändrad 

därefter. I sin doktorsavhandling Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk 

prosa (2010) beskriver Katarina Bernhardsson ett samhälle där ”avvikelser från hälsan ofta inte 

bara är oväntade, utan även osannolika” och paradoxalt nog till och med ”onaturlig[a]”.3 

Sjukdom och död stoppas undan på sjukhus och institutioner och är inte en del av det vardagliga 

moderna samhällslivet. Trots detta har vi idag tillgång till mer information om hälsa och 

sjukdomar än någonsin tidigare och hälsa är ett begrepp som tar mer och mer plats i samhället. 

Bernhardsson talar om en ”medikalisering”4 av samhället, där livet och dess företeelser relateras 

till medicinska referenspunkter och förväntas kunna åtgärdas på medicinskt sätt. Nyheterna på 

radio och TV och tidningarna är fulla av berättelser om sjukdomar. Hälsotrender åberopar 

hävdade medicinska grunder, och medicinska termer såsom ”epidemi” appliceras för att 

beskriva även icke smittsamma företeelser såsom rasism och brottslighet.5 

                                                           
1 Kershaw, Angela, “Disease, Decay and Dread: Literary Constructions of Illness”, i: Representing Health: 

Discourses of Health and Illness in the Media, red. Martin King och Katherine Watson, Palgrave Macmillan, 

Hampshire and New York, 2005, s. 256. 
2 Sontag, Susan, Illness as Metaphor, Penguin Books Ltd, London, 1977, s. 32. 
3 Bernhardsson, Katarina, Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, ellerströms förlag, 

Lund, 2010, s. 9. 
4 Bernhardsson 2010, s. 10. 
5 Bernhardsson 2010, s. 10. 
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Förväntningen på en sjukdom är ofta att den skall kunna botas. Bland andra sociologen 

Zygmunt Bauman och litteraturvetaren Merete Mazzarella har höjt röster som pekar på 

problemet med detta. Bauman menar att döden brutits ner i sina beståndsdelar, som visserligen 

var för sig (ibland) går att behandla, men att man därmed missar helheten i att man inte kan 

bota döden.6 Mazzarella påpekar att det i en regeringsproposition hävdas att Sverige har en 

”exceptionellt låg dödlighet”, och efterlyser en vård som ”bejakar det faktum att dödligheten 

faktiskt är hundraprocentig – till och med i Sverige”.7 

Därmed blir det spännande att studera hur bilden av sjukdom framskrivs i det litterära 

mediet. Litteratur om sjukdom och sjukdomssituationer, både dokumentära och fiktiva, är 

populära, och Bernhardsson talar om genren patografi, alltså biografiska eller självbiografiska 

berättelser med sjukdomsteman.8 Även om inte alla vittnesbörd får samma kommersiella 

framgång används ofta berättande om den personliga erfarenheten i bloggar eller artiklar i både 

terapeutiskt och debatterande syfte. Ett exempel är den berättelse i vilken författaren Kristian 

Gidlund beskrev sin situation med en elakartad cancerform i bloggen ”I kroppen min”9 ända 

fram till sin död, och som fångade stort intresse.  

Speciellt intressant blir det av flera skäl när det handlar om sjuka barn. Lena Kåreland 

påpekar i Barnboken i samhället (2013) att det i allmänhet nästan alltid är vuxna som skriver, 

publicerar och bedömer verk om barn, och sällan barnen själva.10 Barnböcker är inte ett uttryck 

för barns erfarenheter, utan oftast ett uttryck för de vuxnas bild av barn. Samhällets skildring 

av sjukdom bland unga blir därför också en produkt av en vuxen. 

Eftersom både friska och sjuka barn och ungdomar läser berättelser om sjukdomar hos 

jämnåriga blev jag intresserad av att undersöka vilken bild av sig själva och sina jämnåriga de 

möter i texten. Jag ställdes först inför den frågan när jag läste romanen The Fault in Our Stars 

(2012) av John Green, en bok som finns med i följande analys. Boken lyfte på ett inlevelsefullt 

sätt upp en mycket fördomsbelagd karaktärstyp och beskrev den på ett fräscht och insiktsfullt 

sätt, vilket fick mig att bli intresserad av att analysera den i jämförelse med andra presentationer 

av sjuka barn och ungdomar. De tre ytterligare romaner som ingår i min analys är Tillträde till 

festen (1969) av Gunilla Beckman, Before I Die (2007) av Jenny Downham och Maja och döden 

(2014) av Anne-Marie Ljungberg. Böckernas innehåll beskrivs kortfattat i kapitel 5. De handlar 

                                                           
6 Bauman, Zygmunt, Döden och odödligheten i det moderna samhället, övers. Sven-Erik Thorell, Göteborg, 

1994, s. 175, 177, citerad i: Bernhardsson 2010, s. 11. 
7 Mazarella, Merete, Den goda beröringen. Om kropp och hälsa, vård och litteratur, Stockholm, 2005, s. 183, 

citerad i: Bernhardsson 2010, s. 11. 
8 Bernhardsson 2010, s. 32. 
9 http://ikroppenmin.blogspot.se/ 
10 Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 14. 

http://ikroppenmin.blogspot.se/
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alla om ungdomar som också är unga cancerpatienter, men böckerna liksom dess 

huvudpersoner skiljer sig givetvis åt i många olika avseenden. 

 Vilka alternativ som finns att tillgå, vilka roller som anses normala och accepterade kan 

vara viktigt när man befinner sig i en tung, allvarlig och hotande situation i livet. Meningen är 

inte att försöka reda ut hur unga cancerpatienter faktiskt känner inför dessa beskrivningar, utan 

snarare att försöka belysa fyra romaner med denna tematik från ett textfokuserat perspektiv. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de fyra romanerna beskriver den unga sjuka ur olika 

synvinklar. Huvudfrågeställningen kan formuleras på följande vis: Vilka likheter och skillnader 

finns mellan de olika skildringar av en cancersjuk ung person som erbjuds i de olika romanerna? 

För att besvara frågan tänker jag undersöka två forskningsfrågor, nämligen 1) Vad har 

karaktärerna för relation till familj, vänner och omgivning, och 2) Vad skapar sjukdomen eller 

sjukdomsbeskedet för reaktion hos det sjuka barnet? Genom att ta både det yttre sociala och 

inre personliga perspektivet i beaktning hoppas jag kunna teckna en bred och nyanserad 

beskrivning av de skildringar av cancersjuka ungdomar som framkommer i materialet. 
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3. Tidigare forskning 

Forskningen inom uppsatsens specifika ämnesområde är begränsad, vilket får till följd att någon 

fylligare forskningsgenomgång inte kan ges. Redogörelsen nedan beskriver därför ett antal verk 

vars innehåll relaterar till uppsatsens ämne på ett övergripande plan. 

 

 

3.1. Illness as Metaphor 

I sin bok Illness as Metaphor (1977) presenterar Susan Sontag sin syn på vår tendens att låta 

sjukdomar beskriva sina bärare. Hon menar att speciellt tuberkulos och cancer har varit 

sjukdomar med en stark symbolisk betydelse genom historien. Det har kontinuerligt vuxit fram 

en bild av den typiske tuberkulos- eller cancersjuklingen, och Sontag menar att det på grund av 

den starka symboliken funnits en tendens att lägga skulden för sjukdomen på den sjuke. Hon 

menar också att behandling av sjukdomar är bättre utan metaforiska associationer: “My point 

is that illness is not a metaphor, and that the most truthful way of regarding illness – and the 

healthiest way of being ill – is one most purified of, most resistant to, metaphorical thinking.”11 

Idén om att en person med en viss sjukdom har en viss karaktär är inte långt ifrån den att det är 

personens karaktär som attraherar sjukdomen. Genom att förändra sitt beteende skulle alltså 

den sjuke kunna bota sig själv, och om han eller hon inte blir frisk blir det i någon mån hans 

eller hennes eget fel. Denna syn är naturligtvis mestadels historisk, men Sontag baserar sina 

resonemang på egna erfarenheter från behandlingen av sin egen bröstcancer och tankesättet bör 

alltså ha funnits kvar i någon form så sent som på senare delen av 1900-talet.  

Även om Sontags diskussion förhoppningsvis inte längre är lika applicerbar och angelägen 

för faktiska patienter kan några av hennes beskrivningar av synen på tuberkulos och cancer 

fungera för att identifiera några övergripande drag av sjukdomarnas uppfattade karaktär. 

Eftersom de båda sjukdomarna i vissa avseenden liknar varandra har de länge tillskrivits 

liknande kvaliteter, men det finns givetvis även stora skillnader mellan dem. Båda två beskrevs 

som en sjukdom som förtär kroppen,12 men medan tuberkulos tidigt kan ha tydliga yttre 

sjukdomstecken och påtagliga symptom och kan verka motsägelsefull i sina påstådda 

skiftningar mellan aktivitet och trötthet kan tidig cancer vara en invärtes, ofta osynlig sjukdom 

som uppfattas som konsekvent och sakta tärande.13 Tuberkulos har kopplats till anfall av eufori 

och aptit på mat, sex och njutningar och har ansetts vara relativt smärtfri, medan cancern 

                                                           
11 Sontag 1977, s. 3. 
12 Sontag 1977, s. 10. 
13 Sontag 1977, s. 12. 
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beskrivs som livlighetens död, med aptitbortfall och tynande åtrå som sker under ständigt 

stegrande smärta.14 

 

3.2. “Threatened Children: Media Representations of Childhood Cancer” 

I artikeln “Threatened Children: Media Representations of Childhood Cancer” (2005) beskriver 

Clive Seale några aspekter av hur bilden av barncancerpatienter presenteras i några brittiska 

och amerikanska tidningar. Han använder begreppet ”category-bound entitlements”, det vill 

säga de kvaliteter, aktiviteter och erfarenheter som i ett givet socialt sammanhang anses tillhöra 

en viss kategori av personer, och menar att cancersjukdomen i huvudsak beskrivs i termer av 

en attack mot barnens förmåga att tillgodogöra sig sådana.15 Ett friskt barn är ett barn som 

uppför sig som ett barn förväntas uppföra sig, och ett sjukt barn är ett som inte kan göra det. 

Ofta framhålls aktiviteten och potentialen i barnens liv som nu riskerar att gå till spillo, till 

exempel genom att tala om framgångar i skolan eller i olika sporter,16 och även rätten till 

familjeliv och kompisar beskrivs ofta som inskränkt.17 Patienterna själva beskrivs ofta i termer 

som accentuerar en idealiserat positiv och ibland självuppoffrande anda, där barnet vill använda 

sina sista dagar för att hjälpa andra eller där det presenteras som inte riktigt medvetet om 

situationens allvar på samma sätt som de vuxna. Enligt Seale kan det tyckas som om alla barn 

som drabbas av cancer verkar vara barn med ovanligt väl utvecklad självinsikt, medkänsla och 

altruism. Seale påpekar också att rapporterna om barnets karaktär i de flesta fall kommer från 

en vuxen i barnets närhet och inte från barnet självt,18 vilket gör att redogörelsen filtreras genom 

två skikt på sin väg från barnet till läsaren och skapar goda möjligheter till idealisering. 

Kontrasten mellan den hotade barndomen och den hotande sjukdomen, samt hur olika insatser 

för att avvärja dessa hot sätts in, används således enligt Seale för att skapa en ”human interest”-

historia. 

 

3.3. I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman och dess mottagande åren 

runt 1968 

Lena Kjersén Edmans arbete ”En undersökning av tillvaron. Gunnel Beckmans ungdomsroman 

Tillträde till festen” utgör första delen av hennes avhandling I ungdomsrevoltens tid. Svensk 

                                                           
14 Sontag 1977, s. 13-14. 
15 Seale, Clive, “Threatened Children: Media Representations of Childhood Cancer”, i: King, Martin and 

Watson, Katherine, Representing Health: Discourses of Health and Illness in the Media, Palgrave Macmillan, 

Hampshire and New York, 2005, s. 100. 
16 Seale 2005, s. 100-101. 
17 Seale 2005, s. 101. 
18 Seale 2005, s. 107. 
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ungdomsroman och dess mottagande åren runt 1968 (1990). Den behandlar Beckmans roman 

ur ett narrativt perspektiv med fokus på karaktären Annika och det utvecklingsarbete som hon 

genom brev till sin väninna Helena utför under berättelsens gång. Edman delar upp handlingen, 

som beskrivs nedan i kapitlet Material, i tre akter.19 Den första akten, titulerad ”I ensamhet och 

kaos”20 karaktäriseras enligt Edman av känslor av panik och oreda inom Annika, som en 

reaktion på hennes allvarliga diagnos. I den andra akten, benämnd ”Kris och utveckling”,21 har 

Annika samlat sig och ger sig ut på en vandring genom sitt liv och de personer hon delar det 

med, framförallt hennes mor, hennes far, hennes farmor, hennes pojkvän Jacob och Agnes, som 

hon är inneboende hos. Annika är vid starten ganska missnöjd med sig själv, men ur porträtten 

av sina näras karaktärer drar Annika enligt Edman de karaktärsdrag hon finner användbara och 

förkastar dem hon inte behöver, och skapar sig därigenom en egen identitet.22 Den tredje akten, 

med titeln ”Mot möte och skapande”,23 antar enligt Edman en ton av ”en förälskad ung flicka 

som längtar efter sin pojkvän”.24 Hon har genomgått sin kris och är nu ivrig att lämna 

sommarhuset och återgå till gemenskapen med en ny säkerhet och livslust. Enligt Edman 

analyserar hon också sin egen utvecklingsprocess, och konstaterar att det är ordet, det 

sökningsarbete hon gjort via text hon själv skrivit, som gjort hennes utveckling möjlig.25 Edman 

menar att Annika genom det skapande ordet övervunnit ”döden i livet”,26 det vill säga den 

meningslösa passiviteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Kjersén Edman, Lena, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman och dess mottagande åren kring 1968, 

Acta Universitatis Umensis, Umeå, 1990, s. 23. 
20 Edman 1990, s. 32. 
21 Edman 1990, s. 42. 
22 Edman 1990, s. 59. 
23 Edman 1990, s. 64. 
24 Edman 1990, s. 67. 
25 Edman 1990, s. 75. 
26 Edman 1990, s. 77. 
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4. Teori och metod 

4.1. Komparativ analys 

En komparativ analys går ut på att man jämför olika texter för att se vilka likheter och olikheter 

de innehåller. I sin artikel ”Intertextualitet, komparation och reception” hävdar Anders Olsson 

att all vetenskap använt sig av komparativa grepp sedan antiken.27 Man skiljer enligt Olsson 

ofta mellan genetisk och illustrativ komparation, där ”den förra ger ny kunskap, den senare ett 

perspektiv som kan ge oss nya läsarter”.28 Genetisk komparation har enligt Olsson varit viktig 

historiskt sett. Han menar att Goethes begrepp Weltlitteratur, präglat 1827,29 fungerar som 

utgångspunkt. Vid genetisk komparation försöker forskaren ”etablera ett starkt orsakssamband 

mellan två led”.30 Genom historiska bevis försöker man påvisa att textens författare tagit intryck 

av just den andra texten eller strömningen eller författaren när hon eller han skrev sitt verk. 

Under 1910-talet kritiseras dock denna positivistiska syn på litteraturforskning som saknande 

tillräckliga estetiska perspektiv. I stället etablerades ett ”holistiskt perspektiv, där verket 

betraktas som en självständig enhet som inte kan reduceras till en produkt av olika inflytelser”.31 

Jämförelser av detta slag skulle sedan hjälpas av idén om intertextualitet. Ferdinand de Saussure 

menade i sin semiologiska lingvistik att ett ords betydelse skapas genom ett socialt samförstånd 

kring hur ordet skiljer sig från andra ord och att den enskilda språkbrukaren därmed inte har 

makt att bestämma över ett enskilt ords betydelse.32 Intertextualiteten applicerar samma 

resonemang på litteraturen. Termen myntades av Julia Kristeva 1966 i dialog med Michail 

Bachtin33 och idén är att en representation av en företeelse i en text med nödvändighet sker i 

dialog med de texter som representerat denna företeelse tidigare, där både den tidigare och den 

senare representationen påverkar läsningen av varandra. Vid sådan illustrativ komparation gör 

man inga anspråk på att hitta historiska orsakssamband, utan nöjer sig med att påpeka likheter 

mellan tidigare texter, verk och traditioner och skriver på så sätt in verken i dessa. Likheterna 

studeras inte i första hand för att etablera historiska, kausala kopplingar mellan nya och tidigare 

verk, utan för att undersöka hur ett fenomen beskrivs i en väv av olika texter. 

Ämnet behandlas även av Claes-Göran Holmberg och Andres Ohlsson i Epikanalys: en 

introduktion (1999). Här beskrivs det som att den genetiska jämförelsen skall ha fått ”ge vika” 

                                                           
27 Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception” i: Bergsten, Staffan (red), Litteraturvetenskap – 

en inledning, 2 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 53.  
28 Olsson 2002, s. 59.  
29 Olsson 2002, s. 53. 
30 Olsson 2002, s. 59. 
31 Olsson 2002, s. 55. 
32 Olsson 2002, s. 57. 
33 Olsson 2002, s. 52. 
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för den illustrativa. 34 ”Att lägga intertexter till den analyserade texten ger möjlighet till en större 

förståelse av den senare”, menar Olsson och Holmberg.35  Även Jimmy Vulovic tar i sin bok 

Narrativanalys (2013) upp intertextualiteten medan han inte nämner genetisk komparation. Det 

närmaste han kommer är att nämna författarintention i relation till Barthes idé om ”Death of the 

Author” vilket inte helt kan jämställas med att söka influenser. Han talar om hur alla berättelser 

bildar ”en referens, eller ett nät av referenser, vari vi som läsare kan fånga enskilda texters 

betydelse(r)”.36 Även Lena Kåreland använder exklusivt det intertextuella begreppet i sin 

handbok Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer, analyser (2015). Hennes 

diskussion åberopar Kristeva och Bachtin och menar att ”ingen text är sig själv nog”.37 

Denna uppsats kommer att använda den illustrativa komparationsmetoden. Jag kommer att 

anse att materialets tematiska närhet är god grund för att använda de fyra romanerna som 

intertexter, och för att de skall kunna ömsesidigt belysa varandra. 

  

 

4.2. Tematik och tematiska undersökningar 

I sin handbok Att läsa epik från 1987 beskriver Bertil Romberg begreppet ”tema” som den mest 

generaliserade beskrivningen av ett litterärt verks ämne i jämförelse med samma verks fabel 

och motiv. Fabeln beskrivs till att börja med som en generell återberättelse av verkets handling 

och händelser i kronologisk ordning, där konkreta situationer återberättas men inte kopplas till 

specifika personer, platser eller tidpunkter.38 Motiven är sedan de typsituationer som fungerar 

som schema för de konkreta situationer som handlingen består av och som ofta kan ses 

återkomma i flera olika litterära sammanhang.39 Romberg använder Röda rummet av August 

Strindberg för att exemplifiera. Han formulerar fabeln på följande sätt: ”En ung idealist lämnar 

i protest mot den rådande samhällsordningen sin borgerliga syssla, rör sig i olika samhällsskikt, 

finner överallt humbug och korruption; han desillusioneras ända till desperation, är nära att gå 

under men räddas av en välvillig cyniker och återgår till det borgerliga samhället.”40 Motiv som 

uppkommer i berättelsen är enligt Romberg exempelvis ”de fientliga bröderna”, ”den 

renhjärtade unge mannen och skökan”, ”den livserfarne mentorn och den oerfarne naive 

                                                           
34 Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders, Epikanalys. En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 

45. 
35 Holmberg och Olsson, s. 45. 
36 Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 117. 
37 Kåreland, Lena. Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer, analyser, Studentlitteratur, Lund, 

2015. 
38 Romberg, Bertil, Att läsa epik, Studentlitteratur, Lund, 1987, s. 45. 
39 Romberg 1987, s. 48. 
40 Romberg 1987, s. 45. 
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ynglingen”, samt ”kärlekstriangeln”.41 Temat i ett verk beskriver till skillnad från fabeln och 

motiven inte någon speciell del av handlingen utan definieras av Romberg som ”ämnet för ett 

verk, ofta möjligt att formulera som verkets grundtanke eller dess essentiella kärna eller 

stämning, utan att denna konkretiseras, alltså utan fastläggning till bestämda individer i en 

specifik miljö”.42 I Röda rummet utläser Romberg temat ”idealet och verkligheten”.43 Romberg 

menar att det är denna nivå som oftast söks när man ställer sig frågor om författarintentioner. 

Holmberg och Olsson tar upp tema utan att ge en utsagd definition. Det impliceras dock att 

”seriös litteratur” har fler sätt att visa upp sina teman, till exempel karaktärer, miljöer och 

berättarteknik, jämfört med populärlitteraturen, som mest bekymrar sig om intrig, det vill säga 

handlingen i den ordning som den beskrivs i texten.44 Genom exempel från Voltaires Candide 

och Kerouacs On the Road beskrivs temat för dessa specifika verk och därigenom 

temabegreppet självt. Holmberg och Ohlsson väljer att inte ta upp Rombergs motiv-led som en 

separat kategori, men påpekar istället hur temat kan fungera som en intertextuell bindning 

mellan olika verk som behandlar likartade teman. Intressant nog har alltså den intertextuella 

funktionen ”flyttats upp” en kategori här, då Romberg använde motiven som kopplingar mellan 

verk medan temat framför allt kopplades till författarens tankar. 

Tema behandlas även av Vulovic. Också här etableras en tydlig skillnad mellan intrig- och 

temadriven litteratur, men orden seriös eller populär förekommer inte. Inte heller här ges en 

explicit definition av temabegreppet, men för Vulovic verkar det främsta kännetecknet vara att 

”tema ställer frågor” och skiljer det därmed från begreppet ”budskap”, som i motsats till temat 

”är svar”.45 Han etablerar även en skillnad mellan tema och det han kallar för ”tes”. En tes 

ställer visserligen också frågor, men inkluderar även ett svar på dem, ofta utifrån en tydlig 

ideologi.46 Tesdriven litteratur kallas ofta för tendenslitteratur och har enligt Vulovic 

traditionellt en lägre status, eftersom den ligger närmare debatt än estetik. Det verkar alltså som 

att frågandet, ifrågasättandet och problematiseringen av en idé är huvudkomponenten i ett tema 

enligt Vulovic. Värt att påpeka är också att han inte utpekar detta som det högsta eller mest 

abstrakta betydelselagret, och inte heller anbefaller ett tema per verk på samma sätt som 

Romberg och i viss mån Holmberg och Ohlsson gör. Den här uppsatsen kommer att använda 

sig främst av Vulovics definition av tema: en eller flera frågeställningar som utforskas och 

problematiseras genom texten. 

                                                           
41 Romberg 1987, s. 48. 
42 Romberg 1987, s. 52. 
43 Romberg 1987, s. 52. 
44 Holmberg och Ohlsson, s. 30. 
45 Vulovic 2013, s. 111. 
46 Vulovic 2013, s. 113. 
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Med en sådan definition följer att temat är något som sträcker sig utanför texten. 

Frågeställningen som det tar sig an kommer från utanförliggande faktorer såsom tidigare 

litteratur, men även från tolkningen av andra företeelser såsom någons situation i samhället. 

Kontexten, både historisk, social och litterär, blir alltså viktig för att på ett korrekt sätt förstå 

temat. Därför är det motiverat att föra in jämförelser med gestaltningar från andra delar av vår 

kultur i analysen, exempelvis hur bilden av cancersjuka ungdomar ser ut i massmedia. På så 

sätt framträder fler aspekter och betydelser av temat. 
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5. Material 

Detta arbete grundar sig på fyra romaner som analyseras komparativt för att utreda deras 

tematiska gestaltning av cancersjuka patienter. Två böcker är svenska, en är brittisk och en är 

nordamerikansk. Huvudpersonen i alla fyra böckerna är en flicka eller ung kvinna. 

 

 

5.1. Tillträde till festen av Gunnel Beckman 

Tillträde till festen av Gunnel Beckman är den äldsta romanen. Den kom ut 1969 och handlar 

om nittonåriga Annika Hallin som just fått reda på att hon har leukemi. Eftersom hennes pappa 

är död och hennes mor på läkarmission i Pakistan åker hon ut till sommarstället och börjar där 

skriva ett brev till en väninna. Brevet är texten som utgör romanen, och i den beskriver Annika 

sin historia sedan de båda sågs senast, sin relation till föräldrarna och pojkvännen och sin chock 

och rädsla inför sjukdomsbeskedet. Boken var banbrytande på sin tid eftersom man tidigare inte 

hade beskrivit ungdomar som var döende, och speciellt inte låtit dem beskriva sig själva på det 

sätt som Annika gör i denna bok. Den är något av en klassiker inom den svenska 

ungdomscancerboksgenren och bör därför ingå i ett studium av densamma. 

 

5.2. Before I Die av Jenny Downham 

Before I Die av Jenny Downham kom ut 2007 och handlar om Tessa Scott, en sextonårig flicka 

i England som levt med leukemi i fyra år, men som sedan två månader tillbaka fått beskedet att 

det inte går att rädda henne. Hon har därefter skrivit en lista på saker som hon vill göra innan 

hon dör, som till exempel att ha sex, köra bil, begå brott och använda droger. Boken handlar 

om hur hon och hennes kompis Zoey arbetar för att kryssa av punkterna på hennes lista, men 

också om hur hon själv och hennes familj reagerar på den och om hur listan förändras under 

romanens gång, samtidigt som Tessa sakta blir sämre. 

 

5.3. The Fault in Our Stars av John Green 

The Fault in Our Stars av John Green kom ut 2012 och fick en filmbearbetning 2014. Titeln är 

en variant på ett citat från Julius Caesar av Shakespeare: “The fault, dear Brutus, is not in our 

stars / but in ourselves, that we are underlings”, med innebörden att de talandes status som 

undersåtar inte var ödesbestämt utan kunde påverkas av dem själva. Green menar dock att 

citatet tagits ur ett sammanhang där det stämde och applicerats som en universell visdom. 
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Omvändningen av citatet i romanens titel är menad att poängtera att många saker i världen trots 

allt är slumpmässiga eller opåverkbara.47 

Boken handlar om Hazel Grace Lancaster, en sextonårig flicka från Indianapolis som 

diagnostiserats med steg IV sköldkörtelcancer i trettonårsåldern. Cancern har sedan spridit sig 

till lungorna, men stabiliserats med hjälp av (det fiktiva) läkemedlet Phalanxifor, ett preparat 

som bara fungerar i 30 % av fallen. På sin stödgrupp för unga canceröverlevande möter hon 

sjuttonårige Augustus Waters som förlorat ett ben på grund av osteosarkom, en ovanlig typ av 

skelettcancer. Det två fattar genast tycke för varandra och historien utvecklas till en romantisk 

kärlekshistoria där vi får se hur Hazel relaterar till idén om en relation när hon, som hon själv 

uttrycker det, kan explodera när som helst. Bokens framgång både bland kritiker och 

kommersiellt kombinerat med dess aktualitet i och med filmatiseringen gör att den får en 

framskjuten plats vad gäller dess influenser på den samtida bilden av ungdomscancer, vilket i 

sin tur gör den till ett intressant studieobjekt i denna analys. 

 

 

5.4. Maja och döden av Ann-Marie Ljungberg 

Maja och döden av Ann-Marie Ljungberg kom ut 2014 och handlar om trettonåriga Maja 

Berglund som är inlagd för leukemi på Östra sjukhuset i Göteborg. På sin mammas anmodan 

skriver hon dagbok, och det är den dagboken vi får läsa som roman. Här skriver hon om sin 

tillvaro på sjukhuset, personalen och hjälparna, kompisarna och situationen i skolan som hon 

lämnade bakom sig, och hur hon själv känner inför sin sjukdom. När hon sedan tillfrisknar 

tillräckligt för att börja skolan igen får vi se hur hennes bortavaro har förändrat både hennes 

perspektiv på sig själv och hennes syn på sin klass. Och ständigt ekar ett ord i hennes huvud: 

”återfallsrisk”. 

Maja och döden refererar genom sin form tydligt tillbaka till Tillträde till festen, som också 

utgörs helt av en intradiegetisk patients skrivna vittnesmål. Den för vidare ett arv som gör den 

relevant att studera. 

 

 

 

 

 

                                                           
47 http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-in-our-stars-spoilers/ 

http://johngreenbooks.com/questions-about-the-fault-in-our-stars-spoilers/
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6. Analys 

Nedan följer en analys av de beskrivna verken. Den komparativa metoden gör att jämförelser 

mellan de olika romanerna är centrala. Jag har valt att frångå den kronologiska ordningen som 

etablerats ovan i syfte att låta de verk som tjänar mest på att kontrasteras mot andra komma 

senare i analysen. Den tidigaste romanen, Tillträde till festen, gestaltar ett äldre samhälle än 

dagens och behöver i sin analys jämföras med andra verk snarare än fungera som 

jämförelsegrund för andra. Analysordningen är därför sådan så att den tillåter jämförelser med 

tidigare analyser där sådana belyser verket bäst. 

 

 

6.1. Before I Die 

I Before I Die kan man tydligt se hur Tessas cancer påverkar hennes utveckling och identitet. 

Boken inleds med att Tessa befinner sig på sitt rum på ovanvåningen och vägrar gå ner till sin 

pappa och sin lillebror Cal. Hon vill inte prata med dem, utan bara ligga kvar i sin säng och 

gömma sig för världen. Pappan vill att Tessa skall gå upp och göra saker, se positivt på livet 

eftersom det ”strengthens the immune system” (s. 44). Men Tessa kan inte det. Beskedet om att 

hennes situation är ohjälplig har tagit henne hårt och hennes hopp om livet är utbrunnet. I kapitel 

åtta gestaltas detta genom den explicita bränningen av diverse lyckönskningar och krya-på-dig 

kort samt den dagbok hon fört under sin sjukdom de senaste fyra åren. Hon bränner allt detta 

på grannpojken Adams lövbrasa, och hon konstaterar att ”four years of pathetic optimism burns 

well – look at it flare!” (s. 47). Tessa har gett upp. 

Men samtidigt drömmer hon om det som hon vet att hon inte har tid till. Att inte ha tillgång 

till livets innehåll betyder inte att man slutar vilja ha det. Redan i bokens inledande stycke 

beskriver hon hur hon önskar att hon hade en pojkvän som bodde i hennes garderob och som 

hon kunde plocka fram när hon ville (s. 1). Hennes lista på saker hon vill göra innan hon dör 

och upplevelser hon vill ha innan det är för sent representerar denna längtan. 

Det är intressant att notera att denna längtan tar explicit form som en lista först när Tessa har 

fått sitt slutgiltiga dystra besked. Under sina fyra år av, som hon uttrycker det, ”patetisk 

optimism” har hon haft hopp om en bättring som kan ge henne mer tid. Det hoppet, å andra 

sidan, ses nu som något som var passiviserande. Nu när hennes tid är utmätt måste hon plötsligt 

skrida till handling eller förlora chansen för evigt. Sjukdomen som dödar henne har alltså också 

i någon mening gett henne mer liv än hon haft på länge. Hon byter varaktighet mot intensitet, 

och romanen igenom ser vi hur hennes inledande apati övergår i ett visserligen något resignerat 

men ändå ärligt engagemang. När hon mot slutet kollapsar och åker till sjukhuset för sista 
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gången (s. 251) har hon en pojkvän och hade planerat att resa till Sicilien i en vecka nästa dag 

(s. 242). Sammanbrottet avbryter hennes liv därför att hon har skaffat sig ett, i stället för att sitta 

och vänta på döden. I motsats till Sontags beskrivning av den stereotypa cancersjuka som passiv 

och utan livslust och åtrå kan man alltså argumentera för att sjukdomen, och särskilt dess 

försämring, har fungerat som en katalysator för utveckling och uppfyllande av livsmål i Before 

I Die. 

Trots detta är det tydligt att Tessa inte befinner sig i samma sfär som de andra personerna i 

boken. Hennes kropp sviker henne, och det framgår att hennes tid är utmätt genom de många 

naturbeskrivningarna och naturliknelserna där Tessas ögon liksom längtande dröjer sig kvar i 

omgivningarna, som om hon betänker att naturens permanens står i djup kontrast mot hennes 

flytande tillstånd. Naturen framstår som det tidlösas värld, och hon längtar till den och bort från 

det mänskliga, dödliga, utmätta. Den står också som en frisk och bokstavligt talat naturlig 

kontrast till hennes onaturliga sjukdom. När hon till exempel dansar på en nattklubb tänker hon: 

 

I don’t know how much time goes by. Hours maybe. Minutes. I know I mustn’t stop and that’s all I know. 

If I keep dancing, the dark corners of the room won’t creep any nearer, and the silence between tracks won’t 

get any louder. If I keep dancing, I’ll see ships on the sea again, taste cockles and whelks and hear the creak 

snow makes when you’re the first to stand on it. (s. 14).  
 

Hennes sjukdom gör henne speciell, inte bara speciellt vek och skör, även om hon är det också, 

utan tvärtom frigjord och nästan övermänskligt kraftfull. Avsaknaden av en framtid innebär 

också frihet från konsekvenser. Det är hennes vän Zoey som från början påpekar detta för henne 

(s. 10) och det perspektivet växer i henne under berättelsens gång till dess att hon explicit 

proklamerar sin överlägsenhet över Zoey: ”She can’t control me anymore. I’m beyond her” (s. 

158). Tessa vänder sitt utanförskap till sin fördel, tills dess att hennes mål att uppleva livet innan 

det tar slut oundvikligen resulterar i att hon slutligen faktiskt befinner sig mitt uppe i det, och 

plötsligt är situationen omvänd: Tessa finner sig längta efter konsekvenserna vars avsaknad 

tidigare förstärkt henne. 

Tessas medium har boken igenom varit handling, men när hon kollapsar tar hon istället 

språket i anspråk. Efter att hon haft en dröm där hon sett sin familj sitta och gråta över hennes 

död tar hon chansen att skriva meddelanden till dem (s. 282-283). I dessa sina sista hälsningar 

talar hon om hur hon vill att begravningen skall gå till och hur hon vill att hennes familj skall 

leva efter att hon har gått bort. Genom dessa meddelanden förankrar Tessa sig i det liv hon snart 

kommer att lämna, och även i den cirkel av familj och vänner som hon på grund av sin sjukdom 

i någon mening varit distanserad från. Tessas handlingskraft har hittills varit driven av 

vetskapen om hennes förestående bortgång och fokuserad på att få uppleva olika saker och göra 
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personliga erfarenheter. Hennes handlingar är riktade inåt, som ett sätt för Tessa att hantera sitt 

eget inre känsloliv medan hon fortfarande lever. Hennes ord är likaledes motiverade av hennes 

snara frånfälle, men är istället riktade utåt, till hennes familj och vänner och primärt ämnade att 

hjälpa dem hantera sina känsloliv efter att Tessa är död. Hon försöker skriva in sin röst bland 

de levande, både för att ge dem en kvarvarande röst som påminner dem om henne, och för att 

själv känna att en del av henne trots allt lever kvar. 

I likhet med naturmetaforerna som symbol för den permanens Tessa saknar används även 

språk och formgivning som ett medel för att beskriva Tessas sista tid. Efter att hon har lagts in 

på sjukhuset den sista gången blir kapitlen succesivt kortare och mer fragmentariska. Även 

styckena blir mindre tidsmässigt sammanhängande, och de drar ut sig på sidan, med flera 

radbrytningar mellan varje. Detta ger effekten av ett utbleknande och en avintensifiering som 

slutligen resulterar i ett komplett tomrum: den blanka slutsidan. Styckena i det sista kapitlet 

utgörs nästan uteslutande av två specifika typer. Dels ögonblicksaktiga bilder av Tessas familj 

som samlas runt henne för att vara med henne i hennes sista stund, dels uppradningar av diverse 

olika naturfenomen. Vissa stycken har en stream-of-consciousness-lik stil, utan stora bokstäver 

eller kommatering, som till exempel 

 

a little bird moves a mountain of sand one grain at a time it picks up one grain every million years and when 

the mountain has been moved the bird puts it all back again and that’s how long eternity is and that’s a very 

long time to be dead for (s. 321) 

 

Naturskildringarna kan inte vara beskrivningar av vad Tessa ser, eftersom hon ligger i en 

sjukhussäng och texten innehåller rader som ”[m]y name encircles a roundabout. Cuttlefish 

washed up on the beach. A dead bird on the lawn. Millions of maggots stunned by sunlight” (s. 

324). Skildringen tjänar snarare som metafor för hur Tessa tänker sig sitt nära förestående öde, 

men även som verktyg för att naturalisera hennes död. Trots att hennes sjukdom gör att vi ser 

hennes bortgång som för tidig och därför onaturlig gör naturbeskrivningarna att tonen i det sista 

kapitlet blir accepterande och nästan fridfull. I det sista kapitlet innehåller inga stycken utom 

det första någon blandning av tal och beskrivning, vilket gör att den ökande separeringen mellan 

den sociala, mänskliga sfären och den naturliga, eviga världen blir extra tydlig. Tessas familj 

står omkring henne och säger adjö, och den sista talade raden är hennes lillebror Cal som ger 

henne tillåtelse att försvinna med orden ”Bye Tess. Haunt me if you like. I don’t mind” (s. 352). 

Hon själv tänker tillbaka på sin pojkvän Adam och konstaterar att ”[w]e are blessed” (s. 352). 

Slutet för Tessa har en ljus grundton, som att hon genom sin lista och det den lett till lyckats 

överkomma sin rädsla att missa något väsentligt i livet och nu är redo att lämna det. 
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6.2. Maja och döden 

I Maja och döden återfinns visserligen inte samma känsla av förstärkning och livsexplosion 

som i Before I Die, men sjukdomen som Maja bär på är ändå något som bidrar till en utveckling. 

Majas situation är inte lika rättfram som Tessas. Tessa vet att hennes timme är slagen och att 

hon kommer att dö snart. Maja är visserligen mycket sjuk, men under romanens gång blir hon 

ändå tillräckligt frisk för att kunna lämna sjukhuset och börja i skolan igen. Hennes situation 

karaktäriseras av en grundläggande mörk framtidsutsikt, men där ett hopp om bättring ändå är 

realistiskt att hysa. 

Boken utgörs av Majas dagbok som hon börjar skriva på sin mamma Annikas initiativ. När 

mamman föreslår dagboksskrivning gör Maja henne till viljes med resonemanget att ”snart är 

du död så det är bäst att du passar på” (s. 8). Genom sitt skrivande dokumenterar hon sina 

tankar, minnen och intryck allt eftersom de kommer till henne. Ibland handlar de om saker som 

inträffar på avdelningen, ibland om episoder som utspelade sig innan hon blev sjuk. 

Tidsperspektivet växlar. Texten har dock konstant en jagform som ständigt är i fokus. Vi får 

följa Maja på en mycket personlig resa som färgas speciellt av hennes sjukhusvistelse. Hela 

hennes liv inrutas av de rutiner och medicinska behov hon har. Till skillnad från Tessa kan Maja 

ofta inte röra sig själv på grund av svår smärta i fötterna, vilket hindrar henne från att ”ens gå 

ner till lekterapin längre” (s. 7). Ofta beskrivs sjukhusets tekniska realiteter med allt vad det 

innebär av slangar, shuntar och olika mediciner. Maja använder ord som ”lumbalpunktion” (s. 

12) och blodtransfusion med ”trombocyter” (s. 13), och hon förklarar hur kortison gör att man 

svullnar upp (s. 28) och påpekar saker som att ”[det] bränner i fötterna. Vem hade kunnat tro 

det? Jaha, du har cancer, då har du ju självklart ont i fötterna” (s. 7). Genom att skildra sådant 

praktiskt ger Ljungberg en uppfattning till läsaren om hur vardagen kan se ut för en cancersjuk 

patient, med olika ingrepp och bieffekter, som kan anses ha uttalade biblioterapeutiska drag. En 

cancerpatient som läser boken erbjuds ett tillfälle att bli förberedd på, eller ett tillfälle att 

reflektera över, realiteten på en canceravdelning och de känslor och den smärta som kan 

förekomma. 

Samtidigt är sådana fysiska beskrivningar sällan mer än förbipasserande detaljer, som Maja 

genomlever med olika grader av jämnmod, men som inte ger kvardröjande effekter på historien. 

Fokus i berättelsen ligger på hur Maja beskriver de personer som vistas i hennes omgivning. 

De två viktigaste är onekligen hennes mamma Annika och Evalena, den ”avbytare” som har 

anställts för att vara med Maja när hennes mamma inte kan vara där (s. 9). Från början är Maja 

misstänksam mot Evalena (s. 13), men under romanens gång utvecklar de ett nära förhållande, 
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och när Evalena blir tvungen att sluta saknar Maja henne (s. 114). Från början är hennes jobb 

som ersättare just att byta av så att Annika inte behöver vara på sjukhuset hela tiden. Redan 

första gången de ses kommer Annika och Evalena tydligen väl överens: ”Men mamma gillade 

henne. Dom började skratta och fnissa redan i korridoren innan dom kom in” (s. 12). Väl där 

lade sig Evalena på ”mammas säng och slog upp en veckotidning. Och där har hon legat” (s. 

13). Evalenas roll utvecklas med tiden till att även på andra plan bli en sorts kompletterande 

mammafigur, med andra funktioner för Maja än dem som Annika har. Annika framstår i någon 

mening som en traditionell föräldrafigur, som oroar sig för Maja och gör allt för att hon skall 

bli frisk igen. Maja är Annikas livs centrum, och när Majas mormor bråkar med Annika om 

Majas numera försvunne ”slashas” till far så är Annikas försvar att ”[u]tan slashas, ingen Maja” 

(s. 9). Annikas liv är fast förborgat, och hon kämpar för att försvara och behålla det. Därför kan 

det också hända att hon ibland låter sin önskan överskugga verkligheten, på ett sätt som den 

kloka Maja lätt genomskådar. Maja påpekar i början av boken att ”[m]amma tror fortfarande 

att vi ska kunna åka hem när som helst. Fast jag bara blir sämre” (s. 10). Senare, när hon blivit 

utskriven och är tillbaka i skolan, skriver hon: 

 

Ibland, inte alltid, men ibland, känns det som om jag och mamma står utanför världen och bara tittar in i 

den genom var sitt kikhål. Och så säger mamma att jag måste låtsas som att jag är inne i den, fast vi vet 

båda två att jag inte är det. Och fast jag försöker kan jag inte. Allting har ändrats. Innan jag blev sjuk var 

det mamma som tog hand om mig. Men nu. Nu fattar man inte riktigt vem det är som tar hand om vem. 

Om man har sett sin mamma gråta så mycket som jag, så vet man exakt på pricken hur mycket hon är 

beroende av en. Och jag lovar. Det är mycket mer än man vill att hon ska veta att hon är. (s. 173) 

 

Maja ser sin position som utanför världen, men Annika kan inte acceptera den verkligheten. 

Dessutom är Annika, som Maja påpekar, lika beroende av Maja som Maja är av Annika. 

Ömsesidigheten i förhållandet problematiseras trovärdigt. Att bära vikten av sin mammas 

emotionella behov blir svårt när sjukdomen redan lägger så mycket extra tyngd på Majas axlar.  

Här kommer istället Evalena in och fyller den funktionen av en fast, extern punkt att ta spjärn 

emot. Hon beskriver verkligheten som den är, pragmatiskt och ärligt. När Maja oroligt frågar 

”Tror du jag kommer att dö?” (s. 61) svarar hon ”Du ligger rätt risigt till vet du, sötnos. […] 

Alla vet att dom skall dö, […] Du är inte den enda som skall dö. Du skall inte dö mer än någon 

annan. Alla dör precis lika mycket. Det är bara det att du fått det utpekat för dig. Vi andra kan 

förtränga det” (s. 62). Hon tar sig också friheten att bedöma själv vad som passar eller inte. När 

hon till exempel går ut för att röka tar hon Maja med sig ut, vilket Maja inte är säker på att hon 

får. När Evalena frågar varför hon inte skulle få vara utomhus kan Maja inte svara, och hon 

sitter i rullstolen och känner på vinden: ”Det är första gången på evigheter som jag har varit ute. 

Det kändes underligt. Kallt men liksom friskt. Och fuktigt. Nästan som om jag inte var sjuk 
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längre” (s. 38). Evalena förnekar inte Majas situation, men hon köper inte heller det 

svaghetsnarrativ som ofta kommer med sjukdomen. Genom att tillåta Maja den frihet hon kan 

ha inom ramarna för sjukdomen, istället för att låta sjukdomen styra allt, kan Maja komma åt 

en mer komplicerad bild av sig själv än bara den som cancersjuk.  

Den andra mycket viktiga relationen i Majas berättelse är den hon har med sin klass, både 

på ett individuellt och ett generellt plan. Genom att använda sin dagbok bearbetar Maja mycket 

av sitt tidigare liv. Hon beskriver hur hennes situation och relationer sett ut innan hon blev sjuk, 

och hur hon ser på dem sedan hon legat på sjukhuset en längre tid.  Det tog exempelvis inte 

lång tid innan de flesta av hennes klasskamrater slutade höra av sig (s. 13). Till och med Anna, 

som Maja beskriver som sin bästa kompis, hälsade bara på henne en gång den första veckan (s. 

19). Sjukdomen har på ett mycket praktiskt sätt avskärmat Maja från hennes tidigare liv. Den 

långvariga sjukhusvistelsen har gjort att relationerna till hennes klass och kompisar med tiden 

försvagats. Det är också det som ger henne möjligheten att tänka på dem och sig själv i ett nytt 

ljus. Majas omdöme om sin egen position i skolans sociala system är speciellt komplex. Hon 

beskriver hur hon kämpade för att passa in och för att få någon att umgås med, och hur den 

kampen ibland ledde till att hon förtryckte och mobbade andra elever, till exempel den nya 

flickan Linnea som hon kallade ”fettot” (s. 49). Å andra sidan ser vi också bilden av en flicka 

som ständigt är medveten om hur nära hon själv är att utsättas för samma sak, och hur hon 

ibland själv faktiskt blir det på grund av någon godtycklig detalj, som att ha på sig fel sorts 

byxor, trots att de som retade henne ”hade exakt likadana” (s. 168). Först när Maja själv har 

tagits ut ur detta system verkar hon kunna utvärdera sin egen plats i det. Med sjukdomen 

kommer en insikt som bidrar till hennes mognadsprocess. 

Majas bild av sig själv utvecklas inte bara i relation till andra utan även i relation till sig 

själv. När hon under sin tid i sjukdomsremission48 återkommer till skolan frågar hennes 

klasskamrat Miriam, trots att de tidigare inte umgåtts med varandra, om hon vill vara med i den 

”goda klubben” som Miriam och några andra har bildat och som skall syssla med goda 

gärningar. ”Ibland känns det som om jag sitter fast i en enda smet av människor och deras idéer 

om hur jag är och hur dom själva är” (s. 163-164) klagar Maja för sig själv. Hon motsätter sig 

starkt den stereotypa bilden av den cancersjuka som ”tårögd och synd om” (s. 163), och känner 

att klubbinbjudan är mera en sådan god gärning, en uppoffring från Miriams sida, än en genuin 

önskan att umgås med henne. Maja visar också genom sina handlingar att hon inte följer 

förväntningarna om det oskuldsfulla barnet. Hon stjäl vid flera tillfällen diverse föremål, bland 

                                                           
48 Remission innebär en (tillfällig) förbättring av en patients hälsotillstånd. Nationalencyklopedin, remission. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/remission 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/remission
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annat ett kreditkort som tillhör en förälder till ett annat barn på avdelningen (s. 21), kontanter 

från en burk med donerade pengar (s. 59) och en bunt med journaler som hon ser på ett skrivbord 

(s. 76). Man kan i detta se att samma önskan att påverka och etablera sin plats i verkligheten 

finns hos både Maja och Tessa. Till skillnad från Tessa kan Maja inte koppla sig loss från 

konsekvenserna av sitt handlande och finna Tessas upphöjande effekt i sjukdomen. Varje gång 

hon har begått en stöld får hon dåligt samvete och mår illa. Hon ifrågasätter kontinuerligt sitt 

handlande men upprepar det ändå flertalet gånger innan hon slutar. 

Maja kallar sig själv för ett ont barn (s. 82). Det vore kanske sannare att kalla henne ett 

komplext barn, en person med flera lager av önskningar och drifter. Å ena sidan mobbar hon 

andra, å andra sidan blir hon själv utsatt för mobbing. Å ena sidan stjäl hon, å andra sidan ångrar 

hon det. Majas gestalt påminner oss om att människor sällan är logiska eller enkelspåriga 

varelser, och att även barn är lika komplexa människor som vuxna. 

Allt är inte bara elände i skolan. Under sin tid i remission blir hon och Miriam kompisar på 

riktigt och tillsammans med punktjejen Zara bildar de ett band. Maja blir också intresserad av 

klasskamraten Leonard som är utbytesstudent från USA. Med honom inleder Maja i bokens 

tredje del en relation. Hon har då fått återfall och befinner sig återigen på sjukhuset, men 

Leonard kommer och hälsar på henne trots hennes nervositet över att han ser henne så svag. 

Dock är Leonard den ende som riktigt vågar överbrygga gränsen mellan den sjuka världen i 

sjukhuset och den friska utanför. Bernhardsson talar i sin avhandling om sjukhusmiljön som 

exil från omvärlden, ett eget litet mikrokosmos avskilt från verkligheten. På samma sätt är 

gränserna mellan sjukhus och omvärld starka i Maja och döden. Så fort Maja kommer tillbaka 

till sjukhuset är det återigen hon själv och familjen som kommer i fokus. Förutom ett besök från 

Anna, henens tidigare kompis och ibland mobbare, hälsar bara Leonard på henne. Hon 

uppskattar Leonards besök mycket, men i slutändan blir det inte mycket mer än så mellan dem. 

”Jag är inte kär i Leonard längre. Det tog slut. […] Det finns bara en enda sorts känsla kvar, 

och det finns inte plats för någon annan känsla. Skräck” (s. 308). Senare skriver hon att ” Det 

med Leonard är borta. Nej, inte borta. Men någon annanstans. Det har hamnat på nåt bättre 

ställe” (s. 310). Kärleken lyckas inte övervinna dödsrädslan hos Maja, och även samtalen med 

Anna (s. 327 f) och Miriam (s. 329) slutar med att hon säger hejdå eller tar farväl, varpå dessa 

personer försvinner ur romanen. Till och med mamma Annika och Evalena blir på ett sätt 

avskilda från Maja när det framkommer att Evalena är gravid (s. 331). Maja känner både ”en 

sorts avundsjuka” (s. 331) och en annan känsla som ”var större [och som] handlar om hur det 

kommer att fortsätta att hända saker i mammas och Evalenas liv” (s. 331). Genom 

farvältagningarna framstår Maja som ensammare och ensammare, och den typ av samling runt 
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den döende som Tessas sista ögonblick innebar finns inte här. Bokens form som dagbok gör att 

vi inte får följa henne till hennes allra sista ögonblick, utan bara fram till dess att hon inte orkar 

skriva mer. I slutändan glider tidsperspektiven ihop, och det är oklart hur lång tid det sista 

stycket sträcker sig över, eftersom det talar om att Maja frågar ”varje morgon” (s. 333) hur 

länge hon har kvar att leva. Det är Leonard som är den sista person hon tänker på innan hon 

slutgiltigt formulerar den sista meningen i dagboken: ”Hejdå värld, klänningar, dagböcker, 

keyboards, stjärnor, mamma och Evalena” (s. 334). Stämningen i slutet är svår att kalla ljus, 

utan beskrivs kanske bäst som resignerad och melankolisk. Maja uppvisar inga starka 

paniktecken, men utbrister inte heller i Tessas ”we are blessed” när hon tänker på Leonard, utan 

snarare: ”Leonard är där med mig. Och först vågar jag inte tänka att han ler, men jag tvingar 

mig och bilden stannar kvar hos mig då” (s. 333). Majas död blir mindre personlig än Tessas, 

och även om livet går vidare för resten av världen blir vi inte lika övertygade om naturligheten 

i Majas öde som den i Tessas. 

 

 

6.3. Tillträde till festen 

En annan huvudperson som sysslar med introspektion genom skrift är Annika från Tillträde till 

festen. Boken utgörs av en rad långa brev som hon författat i sin familjs sommarstuga i 

Roslagen, dit hon åkt för att samla sig efter att ha fått diagnosen leukemi. Verket beskrivs ofta 

som banbrytande i svensk ungdomsbokshistoria i och med att det behandlar ungas tankar om 

döden49, ett ämne som var tabubelagt vid dess publicering 1970. Att omständigheterna är 

annorlunda än i de andra romanerna märks också i det perspektiv romanen tar. Både Tessa och 

Maja har levt länge med cancer och båda deras liv når också sina slut i och med bokens 

slutkapitel. Deras erfarenheter är färgade av en lång kamp mot döden, och sjukdomen har en 

praktisk plats i deras liv med sjukhus, mediciner och fallerande kroppar som dagliga problem. 

Annikas diagnos är inte ens veckogammal när vi lämnar henne, och hennes tankar under bokens 

gång kretsar mest kring hennes tidigare liv. Visserligen talar hon om sin förestående död och 

hur hon känner inför att den nu är mycket närmare än hon räknat med, men själva sjukdomen 

gör sig egentligen inte gällande i någon större omfattning. Cancersjukdomen som sådan har inte 

satt sitt märke på hennes liv ännu, och hade egentligen kunnat bytas ut mot någon annan 

allvarlig personlig kris med ungefär lika trovärdigt resultat. Annikas resa är inte en kroppslig, 

utan som Lena Kjersén Edman menar en resa från kaos till ordning. Istället för kroppsliga 

                                                           
49 Edman 1990, s. 17.  
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problem ligger fokus på det känslomässiga och intellektuella planet.50 I sin analys av Tillträde 

till festen påpekar Edman att hon ”har tidigare konstaterat att det i berättelsens universum aldrig 

klart framgår om Annika verkligen snart kommer att dö av sin leukemi. Det är inte heller om 

detta romanen handlar.”51 Den handlar istället om hur en ung kvinna genomgår en 

personlighetskris och hur hon går tillväga för att utvecklas. 

En kontextuell aspekt man måste ta hänsyn till i relation till Tillträde till festen är att den 

romanen är skriven utifrån Sverige som det var år 1969, och därmed speglar denna tid. Annika 

lever i ett annat samhälle och i en annan tid än vad de tidigare beskriva huvudpersonerna Tessa 

och Maja gör, med andra kulturella fokus och normer i förgrunden. Även om Annika bara är 

19 år har hon en pojkvän och de har redan talat om giftermål (s. 45).  Ung kärlek beskrivs 

visserligen ofta även idag, men ett giftermål vid 19 års ålder känns numera som väldigt tidigt. 

Än mer talande om dåtidens samhälle är kanske de politiska tankegångarna. Medan Tessa är 

intensivt fokuserad på sina egna erfarenheter och Majas reflektioner i stort är begränsade till 

hennes egenupplevda situation talar Annika om politik och ideologi i ett internationellt 

perspektiv. Politiken tar visserligen inte så stor plats i romanen, som trots allt till största delen 

handlar om Annikas personliga livshistoria, men den inkorporeras med stor naturlighet, som en 

självklar del av en persons identitet. I de andra böckerna, som alla är från 2000-talet, redovisas 

knappt något av huvudpersonernas politiska åsikter och de framstår definitivt inte som en viktig 

del av livet för huvudpersonerna på samma sätt som de gör här. Vad som istället finns i de 

tidigare analyserade böckerna, och som här lyser med sin frånvaro, är de gränsöverskridande 

handlingar som både Tessa och Maja utför. Annika beskrivs genomgående som en tämligen 

idealisk flicka. Hon har goda betyg, en stadig pojkvän och erfarenhet inom arbetslivet. Hon är 

tillmötesgående och vänlig och tilltalar till och med konsekvent sin sedan länge frånvarande 

pappa med just titeln ”pappa”, när hon vid ett tillfälle äntligen möter honom (s. 66-90). Annikas 

enda bristande karaktärsdrag är egentligen den naivitet som hon själv identifierar och som hon 

under bokens lopp åtgärdar genom sin analys av hur hon tidigare levt sitt liv. Denna ovilja att 

förse Annika med mer utmanande kvaliteter kan vara en eftergift för det annars kontroversiella 

materialet, på ett sätt som uppenbarligen inte behövs idag.  

Ur detta uppkommer med nödvändighet en fråga om hur relevant Annika är som exempel 

på en cancersjuk person i dag. Den kultur som hon skapades för och var effektiv i, utefter de 

normer och antaganden som gällde då, finns inte kvar idag. Det är tydligt att dagens 

ungdomslitteratur med cancertema är mycket mera närgången och detaljerad i beskrivningen 

                                                           
50 Edman 1990, s. 24. 
51 Edman 1990, s. 62. 
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av sjukdomens effekter och de problem den ställer till med för patienten på såväl ett psykiskt 

som fysiskt plan. Kan frånvaron av både sjukdomsbilden och den mera moraliskt nyanserade 

personlighetsteckningen som präglar de andra böckerna göra att Annika känns något tandlös 

och intetsägande för en modern läsare? Naturligtvis finns risken att hon inte känns lika 

representativ för en nutida läsare som andra huvudpersoner i materialet. Jag vill dock hävda att 

Annikas berättelse fortfarande har en väl motiverad plats i diskussionen kring ungdomscancer. 

Hennes upplevelser är kanske inte fokuserade på erfarenheten av flera års cancerkamp, men de 

fokuserar istället på ett annat stadium som alla med en cancerdiagnos rimligen måste ha gått 

igenom, nämligen själva diagnosen och alla tankar, rädslor och reaktioner som den 

åstadkommer. Ur ett sådant perspektiv är det mera försvarbart att fokusera på den inre resan 

mot att hantera dessa känslor, och att lämna den kroppsliga biten vid sidan av. Trots allt är 

hennes reaktion trovärdig, och även om den inte känns unik för just cancer så känns den inte 

heller som en missvisande representation. Att berättelsen tar ett annat perspektiv blir därför en 

styrka snarare än en svaghet. När den gängse bilden av en ung cancerpatient fokuserar på vissa 

speciella aspekter kan en äldre bild tillhandahålla nya perspektiv, som den inte kunde ha 

tillhandahållit i sin originalkontext. Att samma försiktighet som kanske krävdes 1969 inte krävs 

idag behöver inte betyda att denna försiktighets resultat, det vill säga Annikas karaktär, inte 

längre är relevant. 

Annikas utveckling genom romanen uppvisar också trots allt vissa stilistiska likheter med 

de andra berättelserna. Naturbeskrivningar har till exempel en viktig plats: 

 

I morse när jag halkade ner till brunnen efter vatten, såg jag för första gången i år det där halvt obefintliga, 

nästan bara anade vårlila skimret över björktopparna på holmen. 

Det luktade tö vått friskt. Snart är det vår hurra hurra. 

Vad skall jag med vårtecken. Med livstecken. Jag som ska dö. (s. 51) 

 

Naturen får gestalta en levande, beständig och naturlig värld som Annika upplever sig utestängd 

från i början av boken. När hon sedan mot slutet genomgått sin kris ser hon naturen på ett ljusare 

sätt: 

 

Men annars var det en ljuvlig morgon, solen sken ännu snett genom trädstammarna, ekorrarna tjackade runt 

på tallgrenarna och den gamla fågelskrämman, som egentligen var en räv-skrämma, satt på sin vanliga plats 

vid sista grindhålet och såg riktigt munter ut i randigt förkläde, mossig vindtygsjacka och farbror Joels 

uråldriga gåbortshatt på huvudet. 

Det var härligt att röra sig ute med stora kliv i allt detta friska som luktade smältvatten och vår och svart, 

fuktig jord… (s. 97) 

 

Hon kan nu uppskatta naturvyerna för deras skönhet och det löfte om förestående vår som de 

bär med sig. Medan Tessa i Before I Die använder naturrelaterade termer för att beskriva sin 
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bortgång, får de här gestalta Annikas förmåga att återigen delta i livet. Hon ser nu en tid bortom 

denna, en vår som hon själv kan vara med om på ett meningsfullt sätt. Naturbilderna 

återkommer också i den dikt som romanens titel är tagen ur, Rekviem av Karl Vennberg,52 ur 

vilken Annika citerar en strof: 

 

döden är bara törnsnåret 

kring genomlysta blommor 

det mörka smycket 

som ger tillträde till festen (s. 113) 

 

I Vennbergs dikt samsas både livet och döden om utrymme i naturmetaforen. Döden uppfattas 

som livets villkor och vice versa, de är båda två delar av samma helhet och oskiljaktiga från 

varandra. Annikas förmåga att återgå till livet från sin exil uttrycks av hennes förmåga att 

uppskatta den naturliga världen igen, och därmed acceptera döden som en naturlig del av livet, 

något som kommer att ske men som inte behöver överskugga allt annat som liver också består 

av. Törnsnåret syns, men skymmer inte därför de genomlysta blommorna.  

Romanen lämnar Annika i ett hoppfullt tillstånd. Hon känner att hon har överkommit sin 

rädsla och talar om hur sjukvården gör framsteg, att hon kanske inte är så direkt dödsdömd som 

hon tidigare varit rädd för. Nu kan hon se sin sjukdom utan att gripas av panik: ”Jag har gått 

upp i min stora roll som den tappra flickan som skall dö, det känns nästan förolämpande att 

någon kommer och säger, att det är nog inte så farligt, må du tro” (s. 110). Hennes kris har 

också utvecklat henne, och det liv hon kommer att gå tillbaka till kommer inte att vara samma 

som det hon lämnade. Hon upplever fortfarande att ”[d]et är som ett slags avgrund mellan friska 

och sjuka människor” (s. 106). Det utanförskap som hon upplevt i sin ångest finns i någon mån 

kvar, men hon har nu bearbetat den till att fungera som hennes egen utgångspunkt, en plats hon 

ta styrka från: ”Nu har jag ett eget rum där ingen kan nå mig…” (s. 107). Frasen ”ett eget rum” 

känns också igen från Virginia Woolfs A Room of One’s Own, där författarinnan bland annat 

argumenterar för vikten av att en kvinna tillåts ha en egen plats som är bara hennes, så att hennes 

tankar och kreativitet kan få fritt spelrum utan störningar. Annikas kris har gett henne 

möjligheten att delta i livet och samtidigt, som sjuk, i överförd bemärkelse ha att ett område där 

bara hon själv kan vistas, en plats utifrån vilken hon kan analysera och motivera sig själv och 

omvärlden. 

Det är denna självanalys vi följer i romanen, och den har ett tydligt medium: det skrivna 

ordet. Texten i boken utgörs som nämnts av en rad brev som Annika skriver till sin vän Helena. 

                                                           
52 Edman 1990, s. 73. 
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Precis som i Majas fall framställs alltså Annika som berättaren och författaren av sin egen 

historia. Till skillnad från Maja har dock Annika tid att reflektera över sitt skrivandes effekt. 

”Eller skriver jag inte längre till dig, pratar jag bara ut i luften…” (s. 111) frågar hon sig mot 

slutet. Det är tydligt att skrivandet har haft en aktiv terapeutisk effekt för Annika. Genom att 

artikulera sin situation ger hon sig själv redskap att ta kontroll över den. Hon uppfattar dock 

även att andras skrivande kan ge redskap att bemöta de problem livet ställer upp. Annika 

uttrycker det så här: ”Det är fint det där med författare som kan formulera saker och ting åt en. 

[…] Att förmedla ord åt folk måste vara minst lika viktigt som att lappa ihop deras kroppar…” 

(s. 114). När Annika citerar Vennberg tar hon även hans skrivande i anspråk för att förstå och 

relatera till sin situation. Edman analyserar slutscenen i boken på följande sätt: ”då Annika 

springer för att möta sin älskade, vet läsaren av TTF inte om den unga flickan kommer att 

besegra sin svåra sjukdom. Däremot att Annika med ordets makt segrat över döden i livet”.53 

 

 

6.4. The Fault in Our Stars 

Grundstrukturen i The Fault in Our Stars är en kärlekshistoria mellan Hazel Grace Lancaster 

och Augustus Waters. De träffas på ett möte med en stödgrupp för canceröverlevare, som Hazel 

motvilligt går till i syfte att förebygga depression. Augustus kommer dit för att stödja sin vän 

Isaac som snart skall få sitt sista fungerande öga bortopererat på grund av ”fantastically 

improbable eye cancer” (s. 6). Redan här ser vi en skillnad gentemot de andra romanerna. 

Visserligen har den romantiska kärleken i varierande grad varit en del av alla romanerna, men 

i det här fallet träffas paret i princip på grund av, snarare än trots, sina sjukdomar. Hur deras 

situationer än försvårar och kommer i vägen för dem är det ändå just på grund av deras allvarliga 

situation som de kom att träffas. 

En annan skillnad är att The Fault in Our Stars beskriver Hazel som en del av en grupp på 

ett sätt som de andra romanerna inte gör. Hazel är inte den enda som är sjuk, faktiskt är hon 

under andra delen av romanen inte ens den som är mest sjuk. Även om hon vet att hon inte 

kommer att leva så länge som en frisk person vet hon också att många i stödgruppen har det 

värre än hon. Dessutom beskrivs ingående både Augustus och Isaac, och vad deras respektive 

förlorade ben och syn har för inverkan på deras liv. Varken Annika eller Tessa verkar i sina 

respektive romaner umgås med några andra som delar deras erfarenheter, och speciellt Tessa 

använder sin sjukdom för att göra sig nästan övermänskligt konsekvenslös, en gestaltning som 
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visar henne som stark men också mycket unik och avskild från ett friskt liv.  Maja som ligger 

på sjukhus ser visserligen andra sjuka medan hon är där, och en person dör till och med, men 

de beskrivs aldrig speciellt ingående som viktiga personer i Majas sjukdomserfarenhet. Hazel 

har både pojkvän och andra vänner som delar hennes erfarenhet, hon omges av friska såväl som 

sjuka. Detta gör gestaltningen av henne mer lik en ”vanlig” ungdom i 17-årsåldern. Även om 

det hela tiden uppkommer situationer när det framgår att hon inte är vanlig, så blir dessa 

situationer trots allt mer vardagliga av att delas med andra som förstår dem. När Isaac 

genomgått sin ögonoperation meddelar Augustus Hazel att ”he’s officially NEC” (s. 73), där 

NEC betyder ”no evidence of cancer”. Det talas även om ”cancer perks” (s. 23), det vill säga 

eftergifter i skolarbete, körkortstester eller andra situationer som man får för att man har cancer. 

Ett sådant eget internt språkbruk stärker känslan av grupptillhörighet. 

Naturligtvis skapas genom tillhörigheten till en grupp som definieras av sjukdom ändå en 

avgränsning mot den friska världen. Det föreligger en uppenbar skillnad mellan Hazel och 

huvudrollsinnehavarna i de övriga böckerna, nämligen hennes cancerform. Medan de andra alla 

har leukemi lider Hazel av sköldkörtelcancer som spridit sig till lungorna, vilket gör det svårt 

för henne att andas. Hon måste ständigt få syre genom slangar i näsan samt släpa runt på sin 

syrgasmaskin som hon gett namnet Philip (s. 39). Hazel är därför den enda som trots att hon 

inte ligger på sjukhus har yttre attribut som signalerar hennes svåra sjukdom och som hindrar 

henne i vardagen. Till och med Maja, som ibland måste sitta i rullstol på grund av sina ömma 

fötter, behöver inga när hon är utskriven och rör sig i det friska samhället. När Hazel och 

Augustus skall gå ombord på ett plan för att besöka Peter van Houten i Amsterdam, författaren 

till deras favoritbok An Imperial Affliction som hjälpt Hazel genom många svåra perioder i 

sjukdomen, påpekar hon detta faktum explicit. ”I could feel everybody watching us, wondering 

what was wrong with us, and whether it would kill us, and how heroic my mom must be, and 

everything else. That was the worst part of having cancer, sometimes: The physical evidence 

of disease separates you from other people. We were irreconcilably other […]” (s. 144). När 

hon senare befinner sig i Amsterdam noterar hon att ”Amsterdam was a city designed for 

movement and activity, a city that would rather not travel by car, and so inevitably I felt 

excluded from it” (s. 211). Dessutom kan hon inte ens inom sin grupp umgås med andra 

personer på ett oproblematiskt sätt. Hennes önskan att få leva sitt liv kringskärs av hennes 

samtidiga önskan att inte störa andras liv för mycket. Vid ett tillfälle under utvecklingen av 

hennes och Augustus relation ifrågasätter hon sin förmåga att närma sig honom genom att 

jämföra sig själv med en granat. ”I’m like a grenade, mom. I’m a grenade and at some point 

I’m going to blow up and I would like to minimize the casualties, okay?” (s. 99). Inte ens 
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Augustus, som befinner sig inom Hazels egen grupp och har erfarenhet av Hazels situation, är 

alltså skyddad från hennes sjukdom. När hon själv senare blir kär i honom på samma sätt som 

han är i henne får hon uppleva den andra sidan av detta förhållande och konstaterar att ”[…] 

only now that I loved a grenade did I understand the foolishness of trying to save others from 

my own impending fragmentation: I couldn’t unlove Augustus Waters. And I didn’t want to” 

(s. 214). Under deras Amsterdamsvistelse berättar nämligen Augustus att han fått ett återfall (s. 

213) och blir sedan snabbt sämre. Hazel går från att ha varit högriskpatienten till att bli den 

relativt friska som hjälper och stöttar Augustus. När Augustus sedan dör (s. 261) blir Hazel kvar 

och måste tillsammans med Isaac hantera smärtan av explosionen. Att Hazel så som lidande av 

cancer är den som måste stå ut med en annan persons död är ett annorlunda grepp i denna 

berättelse. I två av de andra diskuterade romanerna slutar det med huvudpersonens egen död. 

Deras liv blir avkortade, de avslutas på ett avhugget och för tidigt sätt. De saknar den förlängda 

livserfarenheten som de levande har, med allt vad det innebär i form av möjligheter, men också 

med den sorg och smärta som kommer med livet. Hazel erbjuds genom sin upplevelse av 

Augustus död rollen som överlevande. När hon i slutet av romanen befinner sig i en fortfarande 

relativt stadig remission och tvingas uthärda sin pojkväns död blir hon tvungen att hantera 

samma situation som Augustus föräldrar tvingas hantera och som hennes föräldrar kommer att 

behöva hantera när hon själv dör. Detta gestaltas effektivt genom hennes närvaro på Augustus 

begravning, där hon konstaterar att ”[f]unerals, I had decided, are for the living” (s. 273). 

Historien om Hazel avslutas alltså med henne själv som överlevande, men en viktig poäng i 

The Fault in Our Stars är att hon även är att betrakta som levande, i överförd betydelse, vilket 

adderar en intressant och relativt komplex aspekt till bilden av henne. Levnad och överlevnad 

har naturligtvis starka band till varandra. Hazel är den enda av huvudpersonerna i de aktuella 

böckerna som överlever till slutet av boken. Tessa och Maja avlider, och medan Annika 

visserligen lever har hon just fått sjukdomsdiagnosen. Hon är fortfarande i början och har ännu 

inte genomgått mycket av sjukdomsupplevelsen, men stora delar av boken går ut på att hon är 

rädd och skräckslagen inför vad hon uppfattar som en dödsdom. Bilden av cancersjukdomen i 

romanerna är tydligt fokuserad på just att döden är den slutliga destinationen, och att den 

berövar de sjuka deras potential, möjligheter till erfarenheter och slutligen deras liv. Till och 

med i An Imperial Affliction, den intradiegetiska roman som är Hazels favoritbok och som hjälpt 

henne finna en väg genom smärtan, avslutas med huvudpersonens död. Den sista meningen har 

klippts av mitt i för att symbolisera just detta abrupta avhuggande eller stympande av livet som 

cancer innebär.  The Fault in Our Stars representerar en tolkning av cancersjukdomen som 

visserligen inte motsäger den linjen, men som ändå vill hävda ett något annorlunda perspektiv. 
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Veckan innan han skall dö anordnar Augustus en för-begravning där han själv är med, och där 

Hazel och Isaac får hålla avskedstal för honom. När det blir Hazels tur avslutar hon sitt 

framförande så här:  

 

I can’t talk about our love story, so I will talk about math. I am not a mathematician, but I know this: there 

are infinite numbers between 0 and 1. There’s .1 and .12 and .112 and an infinite collection of others. Of 

course, there is a bigger infinite set of numbers between 0 and 2, or between 0 and a million. Some infinities 

are bigger than other infinities. A writer we used to like taught us that. There are days, many of them, when 

I resent the size of my unbounded set. I want more numbers than I’m likely to get, and God, I want more 

numbers for Augustus Waters than he got. But Gus, my love, I cannot tell you how thankful I am for our 

little infinity. I wouldn’t trade it for the world. You gave me forever within the numbered days, and I am 

grateful (s. 260). 

 

För Hazel är hennes relation med Augustus inte falsk, halvgjord eller otillräcklig bara för att 

den råkade bli kort. En kort relation kan fortfarande vara en full relation, och ett kort liv kan 

fortfarande vara ett fullt liv. När Hazel uppträder såsom överlevande i slutet av boken innebär 

det ett brott mot bilden av cancern som livets förstörelse. Hennes överlevnad, i betydelsen att 

hon fortfarande har livet i behåll, är trots allt ett övergående stadium. Alla kommer att dö, och 

Hazel kommer att dö tidigare än många andra hon känner. Men tiden hon har fått har inte blivit 

förstörd. Hon har upplevt vad hon uppfattar som äkta kärlek, hon har haft ett komplett 

förhållande med förälskelse, successivt djupnande vänskap och känslomässig mognad samt en 

slutfas med allt vad det innebär av rädsla och sorg. I många avseenden har hon antagligen levt 

mer komplett än många andra som är vid liv vid slutet av boken, speciellt hennes tidigare 

favoritförfattare van Houten, som hon tidigare såg upp till som en vägledare genom sitt svåra 

liv. Under Amsterdamsvistelsen uppdagades det nämligen att van Houten var en alkoholiserad 

enstöring som vare sig uppskattade Hazels och Augustus intresse för hans verk eller ville svara 

på deras frågor angående vad som hände med hans huvudpersoner efter bokens slut. När han 

ändå dyker upp på Augustus begravning för att be om ursäkt för sitt beteende är det han som 

kommer till Hazel, och det är också i slutändan hon som ger råd till honom om hur han kan rätta 

upp sitt liv. Hazel besitter minst lika mycket kunskap om livet som någon annan, om än inte 

samma mängd av det. 

Sontags beskrivning av bilden av cancerpatienten som en lustlös och passiv person har starkt 

ifrågasatts. Detta ifrågasättande sker dock på olika sätt. I Before I Die framhålls Tessas önskan 

att en gång få uppleva saker som vanligen associeras med typiska tonåringslivserfarenheter – 

till exempel att ha sex, att testa droger och att köra bil. Tessas aktivitet gör att hon skaffar sig 

de upplevelserna, med andra ord tar hon tillbaka sin ungdom från sin sjukdom. Detta ligger i 

linje med den bild av sjukdomen som Clive Seale beskriver i artikeln “Threatened Children: 

Media Representations of Childhood Cancer”. Seale menar där att historier om barncancer i 
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media ofta framhäver tragedin i att barnen berövas möjligheten att vara barn, så som att leka 

med andra barn, utöva sport eller besöka nöjesparker. Ofta beskrivs också de cancersjuka 

barnens stora glädje när de genom ett initiativ från någon organisation eller en grupp närstående 

trots sin sjukdom bereds möjlighet att göra sådana saker. Det är som att sjukdomen som sådan 

bekämpas genom att barndomen återställs.  

Tessa är visserligen 19 år gammal, men man kan se samma mönster hos henne. Hennes 

önskningar relaterar till att göra de saker som hon inte gjort tidigare. Skillnaden ligger i att det 

för det mesta är hon själv som ser till att de blir av, och genomgående utför hon sina 

företaganden med stor viljekraft och beslutsamhet. Tessas mål kan beskrivas som en 

återställning av ungdomen. När hennes önskningar mot slutet av boken börjar övergå i mera 

långsiktiga, svårdefinierade önskningar om närhet och inblandning i det liv som hon tidigare 

tagit kraft ur är hennes tid redan ute. I The Fault in Our Stars beter sig dock Hazel på ett mycket 

annorlunda sätt. Till att börja med har hon inga starka känslor om vad hon vill uppnå eller lyckas 

med innan hon dör. Hazel formulerar aldrig på samma konkreta sätt som Tessa sina 

målsättningar och hon arbetar inte heller speciellt aktivt för att åstadkomma något sådant. 

Hennes historia utvecklar sig mycket mera som man tänker sig att livet gör, lite slumpmässigt, 

lite avvaktande, inte med så hög takt och omvälvande beslutsamhet som Tessas. I slutet är det 

inte heller ett typiskt ungdomligt liv som Hazel får ta del av. Hennes växande erfarenhet under 

romanens gång liknar mycket mera den som man förväntar sig tillhöra en vuxen. Boken tar vid 

ett flertal tillfällen avstånd från idén att unga med cancer bör behandlas genom att fixeras i sin 

ålderskategori. Hazel studerar till exempel redan litteratur på universitetet trots sin unga ålder. 

När Hazel och Augustus planerar att resa till Amsterdam funderar de på hur det skall kunna gå 

till. Augustus föreslår att de använder en önskan från the Genie Foundation, en organisation 

som hjälper cancersjuka barn att få göra sådant de vill. Hazel har dock redan använt sin önskan 

och när Augustus får reda på vad hon önskade sig utbrister han ”Hazel GRACE! […] You did 

not use your one dying Wish to go to Disney World with your parents!” (s. 80). Vid ett senare 

tillfälle när Hazel känner sig deprimerad hjälper Augustus henne att göra sig av med en gammal 

gungställning hon har stående på gården genom att skänka bort den på en hemsida på internet, 

med kommentaren att ”We gotta do something about this friggin swing set. […] I’m telling 

you, it’s ninety percent of the problem” (s. 123). Efter det känner sig Hazel inte bara bättre utan 

blir förmögen att utvecklas i sitt förhållande till Augustus. Det är alltså inte genom att återfånga 

ett föreställt normaltillstånd utan genom att utvecklats till ett nytt mognadsstadium som Hazel 

handskas med sin cancer, vilket tydligt utmanar den mediala bild av ungdomssjukdom som 

kritiskt beskrivs av Seale. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

I den här uppsatsen har jag försökt jämföra hur fyra ungdomsromaner som tar upp barn- och 

ungdomscancer förhåller sig till sitt ämne i fråga om de roller som erbjuds cancersjuka 

ungdomar genom huvudpersonen. Jag kommer nedan att sammanfatta de likheter och skillnader 

som tagits upp under analysen och sätta dem i olika perspektiv. 

Till att börja med har vi kunnat se hur de olika romanerna riktar in sig på skilda delar av de 

olika huvudpersonernas sjukdomserfarenhet, vilket också påverkar den personlighet som skrivs 

fram åt dem. Tillträde till festen fokuserar på reaktionen vid sjukdomsbeskedet. Den beskriver 

chocken, rädslan, alla planer och utsikter som i ett slag stjälps över ända. Annika ser tillbaka på 

sin historia och omvärderar den utefter sina nya, okända premisser och försöker därigenom ta 

sig an framtiden. Den valda tidpunkten gör dock att erfarenheten av själva det dagliga livet med 

sjukdomen och hur det påverkar huvudpersonen inte gestaltas. Istället utvinner Annika ett nytt 

livsperspektiv ur de personer som står henne nära i livet och formulerar så en egen filosofi som 

anger hur hon tänker bemöta den kommande tiden. I Before I Die har Tessa ett perspektiv från 

den motsatta änden av detta spektrum. Hennes sjukdom har nått sitt slutstadium och hennes 

berättelse blir därför den febrila kampen för att leva det liv man har, ett lopp mot tiden för att 

försöka få ut så mycket som möjligt av livet. Tessa är handlingskraftig, målinriktad och vet vad 

hon vill. Hennes förändring från uppgivenhet och avskildhet från sin familj till att bli en del av 

livet går genom egen drivkraft och personliga målsättningar. Maja i Maja och döden befinner 

sig i en mellanperiod jämfört med Annika och Tessa, där hon definitivt är sjuk men ännu inte 

har fått sin slutliga dom. Majas liv skiftar mellan sjukdom och remission under bokens gång, 

och hon gestaltar den osäkerhet och rädsla som kommer med att inte veta. Hon har inte den 

beslutsamhet som Tessa, som nu vet sitt öde, kan uppbringa, men istället ett hopp om att kunna 

klara sig undan. Maja observerar omgivningen med skärpa och genom sin dubbla position både 

inne i och utanför det normala sociala systemet genomskådar hon och ifrågasätter det. På 

samma sätt kan hon se hur hon själv samspelar med sin mor. Tack vare att hon omväxlande 

befinner sig i nära, intim kontakt med henne på sjukhuset och i en vanligare, mer distanserad 

relation när hon är i remission kan hon identifiera sig själv och sin betydelse för henne. Som 

sjuk trettonåring är Maja trots sin analytiska intelligens fortfarande mycket beroende av 

närstående som kan hjälpa henne med sådant hon inte kan, men hon är också mycket medveten 

om sin egen betydelse för dem. I The Fault in Our Stars är Hazel i ungefär samma position som 

Maja, men Hazel har tack vare mirakelmedicinen Phalanxifor inträtt i ett stabilt remissionsläge. 

Om Maja har ett hopp om att bli bättre har Hazel en rädsla för att förvärras och de konsekvenser 

det skulle kunna få för hennes omgivning. Romanen handlar i stora drag om att överkomma 
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den rädslan och leva sitt liv trots den. Augustus är den som visar henne vägen mot att våga leva 

sitt liv trots att hennes närvaro är riskabel för andra. Hazels utveckling leder ut mot livet, och 

berättelsen om henne erbjuder en blick in i rollen av en cancerpatient som faktiskt överlever, 

med alla de konsekvenser som det innebär. 

Att de fyra böckerna tar så pass olika perspektiv måste ses som en positiv kontrast till den 

tämligen enformiga bild som media enligt Seale oftast ger av cancersjuka ungdomar. Sontags 

beskrivning av den stereotypa bilden av cancersjukdomen utmanas också tydligt. När det finns 

ett spektrum av olika representationer relaterade till en företeelse blir bilden av den företeelsen 

mer komplex och de som lever med den tillhandahålls fler sätt att relatera till den. Detta blir 

speciellt viktigt när det handlar om barn- och ungdomsböcker, eftersom barnböcker faktiskt inte 

representerar ett barns erfarenhet, utan skrivs av en vuxen för barn att läsa som Kåreland 

påpekar. Att utbudet är brett och varierat måste innebära en högre chans för en cancersjuk 

ungdom att hitta en bok som talar till just den situation som hon eller han befinner sig i. 

Dock finns också tydliga likheter mellan romanerna. Vi kan i alla berättelserna se tecken på 

hur sjukdomen förskjuter den sjuka från samhället, familjen och det tidigare livet. Annika i 

Tillträde till festen känner att hon som första åtgärd efter att ha fått sjukdomsbeskedet måste 

åka ut till sommarstugan och vara ensam. Hon författar där ett brev som är adresserat till 

väninnan Helena, men som hon i slutet erkänner sig inte veta om det egentligen bara är till 

henne själv. Tessa i Before I Die börjar sin berättelse instängd på sitt rum, utestängd från 

världen. Genom att gå in i sig själv och separera sig från tankar på att de möjliga 

konsekvenserna av hennes handlingar har någon betydelse för henne kan hon återigen ta del av 

livet. Maja i Maja och döden är inlagd på sjukhuset och barriären mellan sjukhussalen och livet 

i skolan är tydlig. I The Fault in Our Stars blir Hazels cancersjuka vänner dem som hon riktigt 

kan relatera till, och de som tillhandahåller möjligheten för att uppleva ett normalt liv. I 

Bernhardssons analys av romanerna Svart dam och Stundande natten lyfter hon upp ett tema av 

sjukdomen som exil från livet, en ”ofrivillig och oplanerad resa utan känd hemkomst”54. Jag 

vill hävda att ett liknande tema av utanförskap finns tydligt inskrivet i samtliga av de i uppsatsen 

analyserade böckerna. Snarare än en resa ut iväg från livet handlar det om att plötsligt ha fått 

en ny position inuti livet, en position som andra inte kan inta. Livet finns fortfarande där, med 

familj, klasskompisar och andra närstående, men den sjukas väg skiljer sig från deras. Den leder 

inte bort, på det sätt som ordet ”exil” antyder, men den kröker av och slingrar sig bredvid de 

friskas väg. Ibland går dessa vägar parallellt med varandra, ibland korsar de varandra, ibland 

sträcker de sig mycket långt bort från varandra. Interaktionen med det friska livet finns dock 

                                                           
54 Bernhardsson 2010, s. 68. 
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alltid kvar i de undersökta romanerna, och i vissa fall erbjuds möjligheten till en återgång till 

den friska vägen, eller i alla fall en väg som går mycket nära, exempelvis i Annikas och Hazels 

fall. 

En annan likhet mellan romanerna är att alla på något vis involverar läsande och skrivande. 

I Majas och Annikas fall utgör deras eget skrivande den faktiska romanen i sin helhet. Tessa 

skriver inte så mycket, men hela hennes berättelse utgår från hennes skrivna lista och när hon 

sedan ligger på sitt yttersta skriver hon även instruktioner till sina närmaste. Hazel skriver inte, 

men hon läser istället, och boken An Imperial Affliction har varit vägledande för henne. Genom 

skrivande och läsande hanterar alltså huvudpersonerna en del av de problem som deras situation 

försätter dem i, och lämnar också en överlevande del av sig själva kvar åt de efterlevande. Att 

gestalta ordet som en läkande och hjälpande kraft, något som Annika i sin berättelse explicit 

påpekar, är en självreflexiv kommentar på den egna litteraturen och den effekt den möjligen 

kan få för de som behöver den bäst. 
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