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1. Inledning 
 

Idag talas det mycket om bristerna som råder inom sjukvården och det talas även mycket om 

hur illa man som patient blir bemött och behandlad av stressad personal. Förutom detta så 

skärs det ner på arbetskraft och sjukvårdsutrustning och därtill talas det i stor omfattning om 

att det finns för många sjukhus och att några av dessa ska läggas ner. Det kan möjligtvis vara 

så att personalen känner sig stressad på grund av alla dessa nedskärningar och detta resulterar 

i att patienten i sin tur känner av den stressen och därför upplever att man inte får den tid eller 

vård man har betalt för och behöver. Det kan också tänkas vara så att personal inom vården 

anser att det betalas ut för lite lön till dem i förhållandet till deras arbetsbörda. Det kan även 

vara så att patienterna känner att de inte får komma till tals när det gäller egna känslor 

angående sina sjukdomar och krämpor och hur dessa påverkar dem. 

 

Många patienter upplever att deras erfarenheter homogeniseras – att 
de rent av försvinner som individer. Man kan med säkerhet påstå att 
den naturvetenskapliga medicinen i mycket tilldelar patienten en 
passiv roll. (Häggblom, Mattsson 2007) 

 

I denna studie kommer personers tankar kring sjukdomar att förmedlas. Många är idag 

missnöjda med sjukvården, men varför upplever vissa sjukvården negativt och andra inte? 

Detta ska belysas med hjälp av en litteraturundersökning där patografier undersöks. En 

patografi är en självbiografisk sjukdomsskildring som kan vara skriven av patienten eller av 

en anhörig.    

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna analys är att belysa hur relationerna kan se ut mellan olika karaktärer inom 

sjukvården, i synnerhet förhållandet mellan patient och läkare, patient och sjusköterskor, men 

syftet är även att analysera förhållandet mellan sjukvårdspersonalen och patientens anhöriga. 

Patografierna låter läsaren ta del av den verklighet som författarna genomled. Detta kan röra 

exempelvis förhållandet mellan såväl patienter och sjukvårdspersonal, som mellan 

sjukvårdspersonal och patientens anhöriga. För att klargöra detta har denna studie baserats på 

följande frågeställningar: 
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• Hur skildras karaktärerna, ex. patient, anhörig, läkare, sjuksköterskor i 

patografierna?  

• Hur ser förhållandet ut mellan de olika karaktärerna i patografierna? 

• Har patienten en röst gällande sitt tillstånd? 

• Betraktas samhället som en väsentlig orsak till varför sjukvården framställs som den 

gör? 

 
1.2 Metod och avgränsning 
 

För att kunna genomföra denna undersökning studeras fem sjukdomsskildringar med syftet 

och frågeställningarna i åtanke. Under läsningens gång har hänsyn tagits till likheter och 

skillnader mellan dessa patografier och dessutom har den teoretiska utgångspunkten, 

litteratursociologi, uppmärksammats under läsningen gång. Detta för att sedan, om möjligt, 

kunna dra paralleller mellan teorin och den berörda litteraturen.  

 

En del avgränsningar var ofrånkomliga i denna uppsats, bland annat med anledningen av den 

korta tidsperiod som disponerades för denna studie. Studien har därmed begränsats till 

patografier som innefattar sjukhusmiljö i så hög grad som möjligt och hänsyn har även tagits 

till att läkare och sjuksköterskor ska förekomma aktivt. Emellertid har det inte skett någon 

avgränsning beträffande författarperspektivet, och författaren kan såväl vara patient som 

anhörig. På så vis ingår också flera olika perspektiv i analysen. Dessa perspektiv jämförs 

sedan och i diskussionen ingår det ett försök att dra paralleller mellan de olika sjukdomarna 

och författarens attityd till sjukvården och samhället. Ännu en avgränsning som gynnade 

denna studie var att begränsa valet av författare till enbart svenska. Detta med motivationen 

att samhällets roll är väsentlig i denna analys, och i och med att det handlar bara om det 

svenska samhället blir jämförelserna mellan de olika texterna mer relevanta. 

     

För att på bästa sätt uppå resultat jämfördes i detta arbete fem olika patografier som skildrar 

fem skilda sjukdomar. Dessa fem texter analyserades och behandlades främst utifrån författar-

jagets perspektiv och vad denne ser och erfarar. Genom att jämföra dessa patografier och 

understryka likheter och skillnader får man en uppfattning om svårigheter, konflikter och 

dylikt som kan stötas på inom sjukvården och hur samhällets roll ser ut i denna diskussion. 

Därför genomfördes studien ur ett litteratursociologiskt perspektiv.  
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De fem patografier som behandlades i denna studie är Tora Dahls, När jag var sjuk (1973), 

där hon skildrar sin kamp med en fel diagnostisering. Siv Åkermark, Mitt cancerår (1992), 

där hon skildrar hur det är att leva med cancer samt beskriver hur förvånansvärt lite en patient 

får veta om de olika provtagningarnas syfte. Maj Fants, Klockan saknar visare (1994), där 

hon återger hur hennes liv har varit då hon kämpade mot den obotliga och livsförkortande 

sjukdomen ALS. Ulf Lundéns, Jag är pappa till Anna (2003) där han berättar mycket 

emotionellt och samhällskritiskt om sin dotters handikapp. I denna studie ingår dessutom en 

framställning om hur ett barn som har cancer och hans föräldrar blir bemötta i patografin Kan 

jag dö, mamma? (2005), skriven av modern Ingrid Edgardh. 

 
 
1.3 Disposition 
 

Detta studium har disponerats på följande vis; I kapitel 2.1 ges en bakgrundsbeskrivning av 

vad en patografi är, detta utifrån en artikel publicerad i Läkartidning (2007) skriven av Karl 

Häggblom och Per-Olof Mattsson. Det ska dock understrykas att denna artikel inte behandlar 

samma aspekter som detta studium, men den berör många fundamentala infallsvinklar på 

patografier. I kapitel 2.2 ges det en förklaring till vem det är som skriver patografier och 

sedan i 2.3 redogörs till varför patografierna uppkom. I kapitel 3 görs en kort beskrivning av 

den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats och hur den sedan används. Därpå följer 

analysen i kapitel 4, som strukturerats kronologiskt. Dock har kronologin ingen större 

betydelse för själva analysen, ordningen har valts enbart för att det lättare ska kunna dras 

paralleller mellan tidpunkten för patografins utgivande och dess stoff, inte för att göra en 

jämförelse av någon utveckling över tid. I diskussionen, kapitel 5, görs en jämförelse av 

likheter och skillnader i hur de olika karaktärerna upplever sin tid som patient och varför. 

Vidare följer i kapitel 6 en sammanfattning.  

 

  

2. Tidigare forskning 
 

Tyvärr finns det inte mycket användbar facklitteratur om patografier. Det finns inte många 

som har forskat inom detta område i Sverige, dock finns det några få ingående artiklar som 

behandlar denna genre. Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Läkartidningen har dock 

publicerat artiklar där de behandlar detta ämne lite djupare. Emellertid har det gjorts många 
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undersökningar internationellt. Dessa kommer dock inte att integreras på grund av tidsbrist 

och istället ska det enbart avgränsas till tidigare forskningar om patografi framställda i 

Sverige. I och med det begränsade urvalet ska enbart den artikel som bäst beskriver patografi 

som gener att integreras i detta studium, vilken är: ”Patografi – den sjukes egen journal. Ny, 

vital genre på svensk bokmarknad”, skriven av Karl Häggblom och Per-Olof Mattsson i 

Läkartidningen (2007).  

 

Den presentation av genren som följer nedan är baserad på Karl Häggström och Per-Olof 

Mattssons artikel där de bland annat kartlägger patografin och dess uppkomst. Detta är en 

forskning som kan jämföras med denna uppsats, och trots att den är publicerad i en facklig 

tidskrift snarare än i en akademisk kan den likväl ligga till grund för detta studium då den 

berör många väsentliga aspekter. Den tar exempelvis även upp patografin När jag var sjuk av 

Tora Dahl. Emellertid har denna patografi, samt de övrig fyra sjukdomsskildringarna, här 

analyserats mer grundligt. Det kan dock inte påstås att Häggström och Mattssons forskning 

och denna studie är identiska då de behandlar olika infallsvinklar.  

 

2.1 Vad är en patografi? 
 

En patografi är en självbiografisk sjukdomsskildring. Ordet patografi kommer ursprungligen 

från grekiskan där ordet pa´thos betyder lidande och ordet gra´fein betyder skriva. Enligt 

artikeln av Häggblom och Mattsson (s. 3548) är patografin, en ny vital genre som under de 

senaste 40 åren har etablerat sig på den svenska bokmarknaden.  

 

Patografierna fyller det stora behovet av att förmedla personliga erfarenheter angående 

författarens upplevelser av sjukdom. De första svenska patografierna kom mot slutet av 1960-

talet. En viktig skillnad mellan patografierna då och idag är att författarna valde att uttrycka 

sig genom en fiktionaliserad genre som romanen. (Häggblom, Mattsson s. 3548) Detta kan 

jämföras med romanerna Stundande natten (2007) av Carl-Henning Wijkmark och Babels hus 

(1978) av P.C. Jersild. De är båda sjukdomsskildringar men med inslag av fiktion.  

 

Inom medicin betyder patografi att en läkare eller psykolog utifrån ett medicinskt perspektiv 

tolkar vad en viss sjukdom kan ha haft för påverkan på en individ. Individen är ofta en 

välkänd historisk gestalt som till exempel Beethoven eller Mozart. Detta görs oftast för att 
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kartlägga samband mellan galenskap och genialitet, men även i samband med somatisk 

sjukdom. Det är framförallt Freud som har fått äran att ha skapat begreppet när i en av sina 

böcker studerat vilken inverkan Leonardo da Vincis förtryckta sexualitet kan ha haft på hans 

skapande. (s. 3548, Häggblom, Mattsson)   

  

2.2 Vem eller vilka skriver patografier? 

 
Författarna till dagens patografier är oftast kända offentliga personer, och en stor andel är 

människor som med stor sannolikhet inte hade blivit författare om de själva inte drabbats av 

en sjukdom eller haft någon anhörig i en sjukdomssituation. Trots att många av dessa böcker 

trycks ut i massupplagor ges den övervägande delen ut i det tysta och läses ofta främst av 

närmast drabbade: de sjuka och lidande, de anhöriga och de sörjande.  

(s. 3548, Häggblom, Mattsson)  

 

Ett mycket intressant perspektiv inom patografin är Anne Hunsaker Hawkins 

patografibegrepp eftersom det visar på en mycket tydlig perspektivförskjutning. Från 

auktoriteten, alltså läkaren som studerar en upphöjd historisk gestalt, till den vanliga individen 

som beskriver och tolkar sin sjukdomserfarenhet eller belyser hur det är att vara nära anhörig 

till den sjuka. Alltså innebär patografi idag att den sjuke eller någon anhörig skriver en 

sjukdomsskildring där denne redogör för personliga erfarenheter under den period då de 

genomled sjukdomen. Vidare kan det betonas att det är flera som uthärdar sjukdomen. Med 

detta menas att när en individ får diagnosen drabbas inte enbart denne utan även anhöriga blir 

mycket påverkade av situationen. (s. 3548, Häggblom, Mattsson) 

 

Häggblom och Mattsson beskriver slående hur en patografi kan tolkas. 

 
Patografierna är historier där livets vardagliga flöde avbrutits. Sjukdom har 
oåterkalleligt ändrat livsbanan. Det liv som verkade utstakat för många år 
framåt har plötsligt satts i kraftig gungning, vilket riskerar hela individens 
integritet. Sjukdomen upplevs som ett infekterat fragment i livshistorien som 
inte kan integreras i helheten. (Häggblom, Mattsson s. 3549)  

 

Författarna inom patografi genren är en heterogen grupp där ungefär 60 % är kvinnor. 

Ytterligare kan påpekas att nästan alla yrkeskategorier finns representerade, dock finns det en 

överrepresentation av journalister och författare och detta kan rimligtvis bero på att de redan 

behärskar hantverket. Generellt kommer författarna från medelklassmiljö, emellertid saknas 
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det i Sverige nästan helt patografi författare med utländsk bakgrund. (s. 3548, Häggblom, 

Mattsson) 
 

2.3 Varför uppkom patografierna? 

 
När världshälsoorganisationen WHO, optimistiskt år 1960 utropade att infektionssjukdomar 

snart kunde vara under kontroll eller att de till och med kunde utrotas ställdes läkare och deras 

jämställda överst på samhällsstegen. Vetenskapen kom nu att spela större roll än patientens 

egna känslor och upplevelser av sjukdomen och patientens röst tillintetgjordes i vetenskapens 

hets. Tiden då den mer traditionella läkekonsten utövades, där läkaren är förstående och 

lyssnade, var förbi. Istället ställdes diagnoser enbart efter läkarens spekulationer kring 

symptom och vilka sjukdomar dessa kunde ligga till grund för. Lite, om ingen, hänsyn togs 

till patientens egna tankar och reflektioner till vad som kunde vara orsaken till dennes lidande. 

(s. 3550 Häggblom, Mattsson)    

 

Så småningom var även den medicinska guldåldern förbi. ”Slutet för medicinens guldålder 

markerar notabelt nog början på ett skifte från förmynderi till självbestämmande.” (s. 3550 

Häggblom, Mattsson) Detta med anledning av vårdens ökade kostnader och 

läkemedelsbolagens girighet, neurosedynskandalen (ett sömnmedel som tillverkades i början 

av 1960-talet och gavs speciellt till gravida kvinnor mot illamående, men det visade sig att 

läkemedlet gav fosterskador), samt aidsviruset och uppkomsten av resistenta bakterier. 

Ytterligare kan det även påpekas att en växling från förmynderi till självbestämmande syntes 

markant inom sjukvården. Denna rörelse gick att bevittna på sjukhusen där det skedde 

påfallande mentalitetsförändringar. Bland annat ökade antalet kvinnliga läkare liksom andelen 

manliga sjuksköterskor, även ”du:andet” ersatte ”ni:andet”. Detta talar för att samhället hade 

förändrats från grunden och här ligger också orsaken till att patografierna blev allt fler.  

(s. 3550 Häggblom, Mattsson)  

 

3. Litteratursociologi, teoretisk utgångspunkt   
 

Avdelningen för litteratursociologi grundades vid litteraturvetenskapliga institutionen i 

Uppsala år 1965 av Lars Furuland och han var dess föreståndare framtill 1991. Furuland 

menar att ordet litteratursociologi inte användes som fackterm och ämnesbeteckning 



Maha Salman 

 8

nämnvärt förrän under det senaste kvartsseklet, först i Frankrike och Tyskland och något 

senare i den anglosaxiska världen (Litteratursociologi, 1997). Vidare betonar han att 

litteratursociologins uppgift  

 

bör främst vara att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in 
diktverken i deras receptionssammanhang men även (vilket är lika 
angeläget) analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur 
samhällsstrukturerna framträder.” (Litteratursociologi s. 19) 

 

 

I förordet till Litteratursociologi (1997) av Lars Furuland och Johan Svedjedal står det 

följande om litteratursociologi: ”Litteratursociologins forskningsområde är mycket brett: 

samspelet mellan litteratur och samhälle.” (s. 7) ”Forskningsinriktningen kan emellanåt 

förstås som materialistisk, en inriktning som studerar hur litteraturen påverkas av olika slags 

yttre villkor.” (s. 7) Detta kan vara allt ifrån ”övergripande samhälliga faktorer till förhållande 

på detaljnivå i bokmarknaden”. (s. 7) Den kan även ”förstås som ett område där intresset 

riktas mot marginaliserade litterära yttringar, mot verk, författare eller genrer som av olika 

skäl har negligerats inom den övriga litteraturforskningen.” (s. 7) ”Vidare kan 

litteratursociologin fungera som en form av metodisk självreflektion, en diskussion av de 

värderingar och föreställningar som ligger bakom litteratursynen under olika tider.” (s. 7)  

 

Johan Svedjedal menar att ”litteratursociologiska undersökningar ägnas åt sådant som de 

glömda litteraturerna, försummade litterära fält eller marginaliserade författare är en effekt, 

inte en utgångspunkt.” (Furuland och Svedjedal, 1997 s. 69) Vidare hävdar han att ”intresset 

för sådana delar av det litterära livet föds ur det särskilda perspektiv som kännetecknar 

litteratursociologiska analyser, ur denna uppsättning av grundantaganden”, som han kalla ”det 

litteratursociologiska perspektivet”. (Furuland och Svedjedal s. 69)    

 

Patografierna kan betraktas som en av dessa negligerade genrer. Patografierna har funnits i 

många år och inte förrän, som berörts i inledningen, de senaste 40 åren har de inkluderats i 

den svenska bokmarknaden. Denna studie kommer att utgå från ett litteratursociologiskt 

perspektiv vilket innebär att fokus kommer vara på hur samhället, främst sjukvården, speglas i 

den undersökta litteraturen.    
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4. Analysen  
 

Nedan följer en komparativ närläsning av de fem olika patografierna. Detta är skrivet på så 

vis att varje analys för sig besvarar frågeställningarna utifrån en specifik patografi. Dock görs 

det, till en början, inte en jämförelse kring likheter och olikheter mellan dessa. Emellertid 

kommer likheterna och skillnaderna att belysas i diskussionen (kapitel 5). I analysen 

förekommer det att det hänvisas till föregående närläsning då vissa patografier är skrivna ur 

liknande perspektiv.     

 

4.1 Tora Dahl När jag var sjuk (1975) 
 

Tora Dahl levde mellan 1886 och 1982 och var bosatt i Stockholm Hon var en svensk 

författare och gifte sig med litteraturvetaren Knut Jaensson. Dahl gick igenom livet med en 

stark känsla av ensamhet och utanförskap och dessa känslor bottnar i att hon föddes utom 

äktenskapet, vilket var mycket tabubelagt på den tiden. Trots detta hade Dahl och hennes man 

många vänner som delade samma stora intresse, litteraturen. Deras hem förvandlades till ett 

diskussionsforum för den tidens unga författare. Dessa stimulerande diskussioner är 

omvittnade av många. (http://www.lund.se/templates/Page____63697.aspx) 

 

Patografin När jag var sjuk skriven av Tora Dahl, skrevs strax efter att den medicinska 

guldåldern tagit slut, runt 1970. Detta framgår tydligt av innehållet i boken. Guldåldern 

innebar ett samspel mellan läkare och patient och en syn på människan som en person med 

känslor och åsikter. Läkaren ansågs då inte allvetande utan tog tillvara på patientens tankar 

kring de egna symptomen. Anledningen till att det så tydligt framgår att patografin är skriven 

efter den medicinska guldålderns slut är bilden av läkarnas nyfunna syn på den medicinska 

teknologins och diagnosställandets betydelse. I denna patografi visar läkarna ingen hänsyn 

och mänsklighet samt karaktäriseras som likgiltiga inför Dahls egna känslor och tankar kring 

sin sjukdom. 

 
 

Sen blev det söndag och måndag och tisdag: samma plågor och samma 
likgiltighet från de vårdande makthavarnas sida. Inget att fästa sig vid, 
menade de… En gammal kvinna som jämrade sig och ville ligga till sängs 
för några blåmärkens skull! (Dahl s. 54) 
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Vid flera tillfällen i patografin ges ett intryck av att läkare och sjuksköterskor inte bryr sig om 

Dahl liksom av att de är allvetande. Läkaren kan exempelvis ställa en diagnos, ibland utan 

grund i undersökningar. Vidare kan påpekas att läkarna karaktäriserade i patografin, utifrån 

diagnosen kan avfärda symptom och istället använda patientens tankar till att förstärka sin 

egen diagnos. Tora Dahl har ont i benet och uppsöker läkare. Denne anser att svullnaden Dahl 

har i benet är symptom för hjärtproblem.  

 

Han antecknar allting. Säger sedan att det är inget fel på mitt ben. – Men jag 
kan ju inte stödja på det, säger jag. Han säger att det är hjärtat som är dåligt, 
det syns på de svullna fotlederna. När hjärtat är dåligt, blir blodtillförseln till 
ådrorna dålig och bristningar på djupet läks långsamt (Dahl s. 11). 

  

 

I denna patografi finns ingen mänsklig kontakt mellan läkare och patient eller mellan patient 

och sjuksköterskor. I och med att Dahl inte har några närvarande anhöriga, förutom två 

vänner som kommer på besök på sjukhuset vid ett tillfälle, kan inget med säkerhet sägas om 

förhållandet mellan läkare och patientens anhöriga. Under ett samtal med en sjuksköterska 

uppger dock Dahl att hennes två vänner, som är läkare respektive sjukgymnast, erbjudit sig att 

tala med läkarna på sjukhuset om hennes fall. Detta erbjudande avfärdas omedelbart och 

sjuksköterskan anser att det är befängt att anlita andra läkare utanför sjukhuset där en patient 

är intagen. (Dahl s. 54) Emellertid kan påpekas att förhållandet mellan Dahl och hennes 

vänner, vid besöket, uppfattades som emotionellt och att Dahl äntligen fick utlopp för sina 

tankar och känslor kring sin sjukdom.  

 

Jag berättade för dem punkt för punkt, vad som hade hänt mig. I början 
hade jag svårt att rå på rösten, men de lyssnade och trodde på vad jag sa. 
Och så småningom blev min röst starkare och lät för mig som min 
vanliga röst. Och det kändes som en stor lättnad, att ha fått sagt allt och 
blivit hörd och trodd. (Dahl s. 53)  
 

Trots vårdpersonalens oförmåga att visa medmänsklighet gentemot Tora Dahl fanns det några 

få som inger förtroende. En av dessa personer är en kurator som arbetade på ett sjukhus där 

Dahl tidigare hade varit inlagd. Tack vare förtroendet Dahl kände för kuratorn skrev hon vid 

flera tillfällen brev till henne, dessa brev sändes emellertid aldrig iväg. Breven innehöll Dahls 

klagomål och missnöjet hon upplevde över hur hon blivit behandlad. 
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Beträffande patientens egna tankar och åsikter kring sin sjukdom kan framhävas att dessa inte 

tas i åtanke. Som tidigare nämnts är det diagnosen som avgör vad patienten har för sjukdom 

oavsett vad denne berättar för läkaren. Detta skildras tydligt när Tora Dahl först får veta vad 

läkaren anser att hon lider av, hon tror honom inte. Dock resonerar hon för sig själv kring sina 

symtom men nämner inget för läkaren. ”Detta tänker jag. Men jag anser att det är lönlöst att 

säga det: han har ju sin diagnos färdig och det patienten tänker om sin sjukdom är av inget 

värde.” (Dahl s. 11). Förutom läkarnas nonchalans gentemot Dahl speglar sjusköterskorna 

också en viss arrogans då hon vid åtskilliga tillfällen inte får tala till punkt.  

 

Jag märkte hur hon stelnade till, och avbröt mig och sa: Man anlitar inte andra 
läkare än sjukhusets, när man ligger här […] Jag minns inte om jag fick något 
svar på detta, minns bara att hon gick sin väg och såg missbelåten ut (Dahl s. 
54).  

 

En av litteratursociologins uppgifter är att undersöka hur samhället speglas i litteraturen. Med 

detta i åtanke skildras det tydligt i Dahls patografi att den medicinska guldåldern verkligen 

har kommit till ända. Detta gör det lättare att förstå varför Tora Dahl blir så illa behandlad. 

Varken läkare eller sjuksköterskor lyssnar inte till henne, utan enbart kommenderar. Dahl 

betonar dessutom att anledningen till att hon blir illa bemött är personalbristen och hon 

återkommer själv till detta vid flera tillfällen i patografin. Det är inte bara sjuksköterskorna 

som upplever att de är få i förhållande till arbetsbördan utan också läkarna. ”Det råder 

personalbrist här och vi väntar av patienterna att dom ska samarbeta och hjälpa oss. […] - 

Men nu måste ni bjuda till och vara oppe om dagarna, sa hon” (Dahl s. 23). ”Personalbrist, 

hade hon sagt. Och menade tydligen att det inte fanns tid för annat än kommandoord” (s. 25). 

”Så måste jag alltså vänta till nästa onsdag – om han kom då… Det var förstås personalbrist 

också bland läkarna” (Dahl s. 50).  

 

4.2 Siv Åkermark Mitt cancerår (1992) 

 
Siv Åkermark skildrar vårdpersonalen på ett mycket positivt sätt. Hon menar att de är 

tjänstvilliga, ömsinta och vänliga. Hon nämner inga klagomål gällande bemötandet hon får 

när hon läggs in för behandling utan snarare att, ”Läkare och vårdpersonal är uppmuntrande 

och tillmötesgående” (Åkermark s. 31). Hon anser att läkaren som har hand om henne är 

omtänksam och sansad: ”Vi sitter i våra stolar knä mot knä. Hon tar mig i handen och börjar 

berätta.” (Åkermark s. 22) Läkaren samspråkar på ett sådant lugnt och sakligt vis att Siv 
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Åkermark känner tilltro till henne. Emellertid är hon väldigt besviken på den information hon 

tilldelas när hon bland annat kallas till läkarbesök. Citatet nedan understryker detta; 

 

Jag blir besviken över det korta meddelandet och vrider och vänder pappret 
flera gånger, med det kommer inga fler ord ur det. Det förblir ett litet vitt och 
kallt förtryckt papper med några ifyllda handskrivna bokstäver (Åkermark s. 
36)  

 
 

När behandlingen inleds menar Åkermark att hon saknar någon att tala med. Till och med 

läkarsamtalen som ingav en känsla av lugn förvandlades till ronder där ett flertal läkare 

samtalar med varandra och patientens röst försvinner. ”Överläkaren säger några ord till mig, 

men sällskapet vänder sig snabbt för att gå vidare. Ronderna är tydligen inte tänkta som 

samtal läkare/patient utan läkare informerar läkare…”. (Åkermark s.52) Bland dessa läkare 

står en kurator, detta är ingenting som patienten får reda på förrän hon snabbt frågar 

överläkaren om det finns en kurator hon kan tala med. Då kliver en kvinna fram och ger sitt 

visitkort till Åkermark samtidigt som hon meddelar henne att hon kan ta ut två peruker på 

landstingets bekostnad och att det är bäst att hon börjar prova perukerna redan nu. Detta är 

vad Siv Åkermark får ut av det efterlängtade samtalet med kuratorn. Åkermark undrar om hon 

kan boka tid med kuratorn för att hon gärna vill yttra sig till någon, detta önskemål skyfflas 

bort och istället informerar kuratorn Åkermark att om hon vill tala med någon så ska hon 

vända sig till psykosomatiska avdelningen. (Åkermark s. 52) 

  

Siv Åkermans sjukdomsskildring framför hur förvånansvärt lite en patient får veta om varför 

de olika undersökningarna görs och i vilket syfte. Siv Åkermark menar på att hon ideligen 

känner ett behov av kunskap gällande sin sjukdom men att det behovet sällan tillgodoses. Hon 

nämner vid flertal tillfällen att hon inte vet vad det är som pågår och att hon själv inte ställer 

några frågor. Vid ett tillfälle tar hon emellertid mod till sig och frågar vad det är som sker: 

 
 
Hon börjar klämma mig på halsen och i armhålorna, kommenterar inte 
klämmandet men när hon strax därefter lämnar rummet, ilar iväg till och 
med, far mina händer upp till halsen och jag känner då till min förvåning en 
svullnad ovanför nyckelbenet på vänster sida. Vad är det? Varför sitter den 
där? […] När hon kommer tillbaka frågar jag om den och hon säger bara 
korthugget att den skall undersökas. Det skall bli punktion, säger hon 
(Åkermark s. 41). 
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I detta lämnas Åkermark vilsen och lika ovetande som när hon först träffade läkaren. Hon får 

svar på sin fråga om punktion av sjuksköterskan som förbereder henne inför denna 

undersökning. Förutom okunskapen om behandlingen upplever Åkermark en stor förtvivlan 

angående framtiden och hur hennes kommande dagar kommer att se ut, hur hon ska kunna 

leva med sjukdomen samt vad hon får respektive inte får äta eller dricka. Läkaren sade till 

henne att äta som vanligt, vidare menar Åkermark att ju mer hon tänkte på doktorns ord desto 

mer upplevde hon dem som ett hån. Detta på grund av det hon erfor när hon upptäckte att hon 

känner avsmak för både mat och dryck. Sedan påpekar Åkermark att hon inte kan vara 

delaktig i sin egen behandling, detta inte bara på grund av att hon inte har några förkunskaper 

gällande cancer, men också för att hon erfar att hon inte får veta vad det är som pågår. Hon får 

heller inte veta varför hon utsätts för de olika behandlingarna. Trots detta finns det någon 

sekvens som visar på att läkaren lyssnar till henne. Detta inträffar när Siv Åkermark ska 

läggas in över nyårsafton och här höjer hon rösten och vägrar låta sig läggas in ”läkaren är 

förstående för att jag inte vill ligga inne ’extradagar’ på Radiumhemmet och särskilt inte över 

nyårshelgen” (Åkermark s.92)  

 

Att tala om samhällssituationen är inte det primära ämnet i Siv Åkermarks patografi, dock kan 

man finna några uttalanden som tyder på att det också under denna period råder en 

sjukvårdskris. Exempelvis sägs att vårdcentralen är ett bra alternativ om man inte förmår 

sjukhus. Detta inte bara för att de har gott om tider men också för att hon på vårdcentralen 

träffar, vad hon uppfattar som, en intresserad och förstående läkare. Denne läkare tröstar 

henne och ger henne en behandling som hon är nöjd med. Förutom detta berör hon dessutom 

de bristande resurserna som råder inom sjukvården. Det är dock inget hon själv har upplevt 

men hon menar att detta ämne är omdiskuterat i media.  

 

TV handlar mycket om sjukvårdskrisens  Sverige denna höst […]  
Det är reportage om enskilda fall och om cancer i allmänhet […] det handlar 
om resursbrister av varierande slag (Åkermark s. 80)     

 

  

4.3 Maj Fant Klockan saknar visare (1994) 

 
Maj Fant var socionom och före detta förbundsordförande vid RFSU. Hon var ofta sedd och 

hörd i media. (http://shop.textalk.se/se/article.php?id=1086&grp=18184&art=235800)   
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I patografin Klockan saknar visare får läsaren en inblick i hur Maj Fant lever med denna 

hemska sjukdom, ALS, Amyotrofisk Lateralskleros. Hur hon, trots att sjukdomen allt 

snabbare angriper hennes muskler, fortfarande kämpar med att var en ambitiös och hårt 

arbetande kvinna. Dock klarar hon till att börja med inte av att berätta om sin sjukdom för 

människorna omkring henne.  Utöver detta försöker hon med alla medel dölja sin sjukdom 

främst för media. Detta för att hon är en känd profil och kommer i och med sin sjukdom att få 

mycket oönskad uppmärksamhet av media, ”jag orkar inte med att återigen hängas ut på 

kvällstidningarnas löpsedlar”. (Fant s. 17)  

 

Det övergripande intrycket av vårdpersonalen i denna patografi är att många Maj Fant stöter 

på är förstående och visar hänsyn, förståelse och omtanke. Detta kan bero på att hon lider av 

en mycket ovanlig sjukdom, men också för att hon har en stark ställning i samhället och är en 

känd profil. Dock finns några sekvenser där hon inte riktigt är nöjd med varken behandling 

eller bemötande. Vid ett tillfälle ifrågasätter Fant bedömningen en av läkarna gör i samband 

med en lungemboli, en propp i lungan. Läkaren menar på att det är preventivmedlen hon tar 

som är orsaken till besvären hon känner. 

 
– Tar du hormoner? 
– Ja, östrogentabletter, sedan många år. 
– Aha, där har vi orsaken! Sluta ögonblickligen med det! (Fant s. 17)  

 
 

Maj Fant är inte övertygad men hon lyder läkarens order. Här får man en bild av en läkare 

som endast går efter bokens regler. Han tar ingen hänsyn till hennes anmärkningar och 

beordrar henne att göra som han säger. Maj Fant är envis och tar eget initiativ, hon står inte ut 

med biverkningarna. Hon rådgör med sin gynekolog och får hormoner i form av plåster, 

därmed blir hon kvitt besvären som var svettningar och humörsvängningar. Vid ett annat 

tillfälle, när det görs en årlig hälsokontroll på företagshälsovården, klagar Maj Fant över 

vänster armen och menar att hon vill att de ska skicka en remiss till datortomografi eftersom 

hon misstänker tumör i hjärnan. Läkaren, som är ny och inte känner till Maj Fant sen tidigare, 

anser att han inte kan skicka remiss på så lösa grunder. ”Jag tyckte att han bagatelliserade 

mina besvär.” (Fant s.19) 

 

Maj Fant har goda relationer med både läkare och sjuksköterskor som konstant visar att de 

bryr sig om henne. Hon är välkommen att kontakta dem om hon behöver fråga något eller 

enbart samtala. När hon först får reda på att hon lider av ALS är hon i goda händer. En läkare 
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hon känner stort förtroende för meddelar henne diagnosen. Han tar sig god tid och har ett 

långt samtal där han ger henne mycket information samt goda råd och tips. 

 

– Du har nu fått mycket information, men eftersom du är rädd och orolig så 
kommer du kanske att efteråt uppleva det som att ”doktorn sade inget”. 

– Nej, det tror jag inte. Jag har lyssnat och förstått. 
– Men du ska få en tid för återbesök […] Till dess – skaffa dig ett 

spiralblock och anteckna alla frågor som rinner upp i ditt huvud eller 
som omgivningen ställer! (Fant s. 43) 

 
 

Även Maj Fants anhöriga, hennes man och hennes dotter, får ett trevligt och sympatifullt 

bemötande av ovannämnda läkare. Det är dessutom han som följer hennes långa 

sjukdomsväg. Maj Fants anhöriga ställer många frågor och får svar på alla, sedan får de veta 

att de är välkomna tillbaka vid nästa återbesök om Maj Fant inte opponerar sig. Annars får de 

ta kontakt med honom själva om de så vill. 

 
Ove och Pia [Fants anhöriga] träffar nu Lars-Olof Ronnevi [läkaren] för 
första gången, […] De får veta att de är välkomna tillbaka med mig […] eller 
kontakta honom själva om de vill det […] jag har åtminstone en läkare som 
vi alla tre känner fullt förtroende för. (Fant s. 68) 

 
 

Maj Fant har inga förkunskaper om ALS. När hon får veta att hon lider av den obotliga 

sjukdomen överlåter hon behandlingen till läkarna och går frivilligt med på alla 

undersökningar, trots att hon anser att de avbryter hennes vardagsrutiner. Läkarna frågar 

henne om hon vill prova en ny sorts medicin som inte botar sjukdomen men som möjligtvis 

kan bromsa dess förlopp. Maj Fant gå med på detta. 

 

Beträffande medicineringen så är det ju ytterst du själv som bestämmer. Du 
har tre val: att fortsätta, att sluta eller att göra uppehåll. 

- Jag tror jag fortsätter. 
- OK. Hur mår du annars? Du låter ledsen…? (Fant s. 182) 
 

 
Maj Fants spegling av sjukvården är inte negativ, hon talar mycket lite om hur sjukvården kan 

ha påverkats av samhället. Detta kan bero på att hon anses vara en högt uppsatt profil och har 

därav inte upplevt sjukvården ur en negativ aspekt. Nästan all sjukvårdspersonal vet vem hon 

är samt att hon har bekanta som arbetar som läkare. Ytterligare en anledning till att Fant får 

den vård hon behöver är att just denna sjukdom är väldigt ovanlig samt intressant för läkarna 

att arbeta med.   
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4.4 Ulf Lundén Jag är pappa till Anna (2003) 
 

Den här patografin är skriven av en anhörig, i det här fallet pappan, som skildrar sin dotters 

sjukdom, ryggmärgsbråck. Detta beror på att hon inte var mer än några timmar gammal innan 

hon kastades in i sjukhusmiljön och genomled olika operationer. Ulf Lundén berättar inte bara 

rent konkret om deras upplevelser, utan han reflekterar mycket kring den svenska sjukvården i 

synnerhet barnsjukvården och varför den inte är, anser han, så bra som den borde vara. Han 

menar att han utgår från deras ”egna svåra erfarenheter och andra föräldrars upplevelser som 

på samma sätt pekar mot en svensk barnsjukvård, som tyvärr börjat tappa greppet.” (Lundén 

s. 117)  

 

Den generella bilden läsaren bär med sig efter att ha läst färdigt patografin är att familjen 

Lundén har haft det svårt och inte fått en rättvis behandling gällande deras dotter. Lundén 

menar att personalen är alldeles för stressad och på grund av detta försummas patienterna. 

Han påpekar även att många viktiga papper på undersökningar tappas bort. Personalen 

beskrivs som oärliga för att de inte håller vad de lovar barnen, de säger exempelvis att 

patienten kommer att få en lugnande tablett men så blir det emellertid inte. 

Sjukvårdspersonalen beskrivs dessutom som oengagerade i patienternas fall.  

 
 

Första läkarronden efter operationen. 
– Jaha, och det här är en Myelomeningocele (ryggmärgsbråck), säger han 
kallt och oberörd, bläddrar i din journal och ögnar snabbt igenom den. 
Jag nickar stumt, överrumplas av kylan i ordet. Han vänder sig om och ut ur 
rummet. […] 
Jag vill skrika, jag vill slåss. 
– Nej, det är fel. Hon heter Anna, är mitt barn och ingenting annat. (Lundén 
s. 117) 

 
 
Bilden som ges av förhållandet mellan patient och vårdpersonal är att förhållandet är långt 

ifrån tillräckligt. Lundén påstår att Anna inte är den som klagar och jämrar sig i onödan, men 

ändå finns det personal som, när hon har riktigt ont, säger till henne att dämpa sig för att inte 

störa de andra patienterna. När Lundén invänder är det ingen som tar det i åtanke. (Lundén s. 

120) Därmed är förhållandet mellan anhöriga och personalen inte heller det tillfredsställande.  

 

Sofia är en flicka som lider av samma sjukdom som Anna. Lundén råkar på Sofias mamma 

Lena och de börjar samtala. När Lena förmedlar känslor av både upprördhet och kränkande 
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behandling, instämmer Lundén och menar på att han har varit med om liknande händelser. 

Det tas inte heller någon hänsyn till att de anhöriga behöver någon att tala med och eller att de 

att de önskar ett rum där de kan vila medan deras barn ligger under operation. 

 

Ulf Lundén menar att personliga initiativ, som är högst vardagliga, tillhör ovanligheterna 

inom den svenska barnsjukvården. Dock finns det fortfarande personal som har underlättat det 

hemska och likgiltiga bemötandet, ”Men det finns ögonblick som jag aldrig glömmer. Några 

änglar finns ännu kvar och jag skickar en tacksamhetens tanke till alla dessa anonyma, tysta 

och hårt arbetande kvinnor.” (Lundén s. 133) 

 

Lena berättar hur hon flera gånger har sagt till sjukvårdspersonalen om olika saker beträffande 

hennes dotters tillstånd men ingen lyssnar. Lena är synnerligen påläst och kan en hel del om 

exempelvis lyftteknik som hon använder när hennes dotter måste vändas i sägnen, dock är det 

inte populärt när hon påpekar att personalen gör fel. Vid ett tillfälle uppmärksammar Lena att 

hennes dotter Sofia har för lite vätska i sig och undrar om inte detta kan leda till njursten. 

Personalen lyssnar emellertid inte. 

 
– Jag tjatade och tjatade men ingen lyssnade. Det var ingen fara. Hon fick 
tillräckligt med vätska. Och vad händer? Jo, givetvis fick jag rätt igen. Sofia 
drabbades även av njursten. (s.127-128) 

 

Lundén menar att hans erfarenheter följaktligen är lika sorgsna som de ledsamma 

upplevelserna som Sofias familj genomgår. Han för en diskussion i sin patografi om den 

svenska sjukvården och menar att alla dessa besparingar gör att vårdpersonalen känner sig 

stressad. I denna patografi framgår det att det inte är personalen som kollektiv som ska 

kritiseras, utan kritiken riktas främst mot sjukhusledningen och politikerna.   

 

4.5 Ingrid Edgardh Kan jag dö, mamma? (2005) 

 
Även denna patografi är skriven av en anhörig, men i det här fallet är det modern, Ingrid 

Edgardh, som skriver om sonen Johns sjukdom. Detta kan vara av samma anledning som 

analysen ovan, att John inte var mer än fem år gammal då han drabbas av cancer. I sådana fall 

när den drabbade inte är mer än ett barn, är det föräldrarna som utstår det mesta runt omkring 

sjukdomen. Exempelvis passa tiderna inför läkarbesöken, ångesten inför barnets behandling 
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och om denne kommer att klara av den eller inte. Även om barnet också lider rent fysiskt och 

mentalt.  

 

Edgardh upplever att vårdpersonalen är omtänksamma, kompetenta samt att de förstår vad 

familjen genomgår, detta gäller inte bara sjuksköterskorna utan även läkarna, ”Han [läkaren] 

förstår att vi måste få vänja oss vid tanken på att behöva gå till en barncancermottagning”. 

(Edgardh s. 27) Detta efter att familjen får reda på att deras femårige son lider av cancer. 

Innan sjukdomen upptäcks och när familjen börjar misstänka att det är något allvarligt fel på 

deras son, slussas de mellan olika läkare och undersökningar där alla är överens om att John 

är i ett alldeles utmärkt hälsotillstånd. ”Flera läkare hade klämt på hans lilla skalle men 

konstaterat att det inte finns något där som kunde göra ont. – Där finns det bara skallben, hade 

de sagt” (s.18).  

 

John och hans mor och far spenderar många dagar på sjukhuset i och med att John läggs in för 

behandling. De får ett eget rum och Ingrid och hennes man Lars-Åke får turas om att spendera 

natten med honom. Alla tre blir väl bemötta av sjuksköterskorna som tar hand om dem och 

försöker tillgodose deras behov. Detta kan vara för att personalen vet att familjen Edgardh 

kommer att spendera många dagar med dem. ”Personalen på avdelningen gör allt de kan för 

att ställa sig in hos sin nye patient”. (Edgardh s. 30) Men det är inte bara förhållandet mellan 

patienten och personalen som är god, utan även förhållandet till de anhöriga. Personalen tar 

hänsyn till modern och frågar henne om hon önskar exempelvis något att dricka.  

 

John är för sjuk för att vara ensam och när någon av hans anhöriga lämnar rummet för någon 

minut måste de säga till personalen så att de kan komma in till rummet och vaka över honom. 

Detta kan vara invecklat för både personalen och familjen. Därför får personalen göra 

småärenden åt familjen av praktiska skäl. Förutom att sjuksköterskorna tar sig tid att vaka 

över John ser de till att modern kan ge honom medicinsprutorna han behöver. Anledningen till 

detta är att familjen vill åka hem och inte behöva stanna på sjukhuset enbart för att John ska få 

sin medicin. Även här visar personalen att de värnar om familjens önskemål. Undersköterskan 

som ansvarar för detta är tålmodig och visar stort engagemang. 

 

Trots det behagliga bemötandet både från läkare och från sjuksköterskor som familjen 

upplever, finns det emellertid några sekvenser där läkaren tydliggör att det är de som har det 

slutgiltiga ordet och ansvaret över Johns behandling. Gång på gång påpekas det att familjen 
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får uttala sig och att personalen kommer att lyssna, likväl är det läkarna som fattar beslutet. 

Detta påvisas i citatet nedan.   

 

Om vi en dag måste ta ett beslut om att avbryta behandlingen för att den är 
lönlös, kommer vi att ta det beslutet efter att ha lyssnat till era synpunkter. 
Jag säger inte att vi skulle göra som ni tycker men vi skulle lyssna på er. 
(Edgardh s. 150) 

 
 

Detta uttalande kan tolkas som ett försök till att bevisa att patienten har en egen röst gällande 

sitt tillstånd, eller i det här fallet är det vårdnadshavarens röst, men ett misslyckat sådant. 

Läkarna kan inte lämna ifrån sig ansvaret när de har ställt en diagnos och de tror sig veta 

vilken behandling det är som gäller för just den sjukdomen. De vet dessutom vad det innebär 

om man avböjer behandlingen, detta på grund av all forskning som har gjorts och den fakta de 

har fått fram. 

 

I denna patografi framställs sjukvården ur en positiv synvinkel, föräldrarna har inte många 

klagomål, åtminstone speglas inga sådana i vad Edgardh väljer att yttra. Dock finns det ett 

inlägg där hon klagar på vårdcentralens resurser och menar att de inte räcker till när hälsan 

vacklar. Vidare framhäver hon privatläkarnas kompetens och att de bättre kan ge deras barn 

den vård de behöver.  

 

Edgardh diskuterar emellertid anledningen till varför hon tror att sjukvårdspersonalen, allt 

ifrån läkare till undersköterskor, gör allt för att rädda hennes son. Läkarna ordinerar honom en 

ny medicinering, detta utan att först fråga vad familjen anser. Läkaren meddelar enbart dem 

om beslutet. 

 

– Det var några kollegor som var på kongress i Japan, […] Vi tänkte att John 
ska få en ny efterbehandling. De presenterade den där. Jag vet inte så 
mycket, men den ska visst vara väldigt bra. Ni får höra mer när vi fått 
veta mer, fortsätter han. (Edgardh s. 156) 

 
 

Sedan visar det sig att medicineringen sonen fick gjorde honom värre. ”John mådde betydligt 

sämre än under cytostatikatiden. Läkarna förstår ingenting, i alla fall inte hur ont han har” 

(Edgardh s.158). Förutom detta är John en av få som upplever den mest sällsynta 

biverkningen. ”Och vi ska se upp med symptom på ökat tryck i skallen, en visserligen ovanlig 
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men livshotande biverkan” (Edgardh s. 157). Edgardh beskriver hur Johns huvud har börjat 

skaka oavbrutet från den ena sidan till den andra. När skakningarna fortsätter ringer de 

avdelningen och beordras komma in omedelbart. (Edgardh s. 164) 

 

Ingrid Edgardh undrar om John har fått lida mer än vad han kan bära, hon funderar över om 

hans liv hade varit sannare om cancern hade fått löpa ut sin rätt. Vidare spekulerar hon kring 

läkarnas motiv till varför de räddade hennes son, är det för att föräldrarna ska slippa mista 

honom eller är det för att förbättra kurvan på överlevnadsstatistiken? (Edgardh s. 169)  

 

5. Diskussionen 
 

Det finns många likheter mellan de berörda patografierna, men också många olikheter. Det 

kan emellertid inte påstås att gestalterna är med om samma situationer, utan snarare om 

liknande upplevelser. Alla patografier ska inte jämföras med varandra utan endast de 

patografier som har många likartade mönster. I detta avsnitt kommer större vikt att läggas på 

likheterna och samtidigt ska det diskuteras varför det kan tänkas vara på detta viset. 

 

5.1 Likheterna och olikheter  

 
Något som alla de berörda författarna har gemensamt är att de har valt att skriva i just denna 

genre, patografier, inte bara för att skriva av sig, men det kan också tänkas att författarna gör 

detta för att göra allmänheten mer vaksam på vilka svårigheter man som patient kan stöta på 

då man söker sjukvård.  Både Tora Dahl och Ulf Lundén upplever att de inte får den vård eller 

omsorg de behöver. Emellertid anser båda att det inte är personalens fel utan att ansvaret 

ligger hos högre institutioner. Det går likväl inte att dra någon parallell mellan tid och 

upplevelser då Dahl skrev sin patografi efter den medicinska guldåldern, ungefär år 1970, 

medan Lundén skrev sin år 2003. Alla författare till dessa patografier, utom Ingrid Edgardh 

och Siv Åkermark har något slags författarbakgrund. Detta överensstämmer med vad 

Häggblom och Mattsson sa om att det ofta är personer med författarbakgrund som skriver 

patografier då de redan är inrotade i skrivmiljön.  

 

Den största likheten mellan alla fem patografierna är att de utspelar sig i sjukhusmiljö samt att 

karaktärerna kontinuerligt har kontakt med sjukvårdspersonal och att alla patienter, utom Maj 
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Fant, läggs in en längre period. Vid jämförelser av patografierna är det fyra av dem vars 

likheter är påfallande. I Tora Dahls, När jag var sjuk, Siv Åkermarks, Mitt cancerår, Ulf 

Lundéns, Jag är pappa till Anna och Ingrid Edgardhs, Kan jag dö, mamma? 

sjukdomsskildringar kan man finna en tydlig röd tråd där patienten inte får sin röst hörd. Tora 

Dahl upplever att hon vet vad det är för fel på henne, trots detta förbiser läkarna hennes egna 

åsikter och Dahl slutar påpeka sina egna upplevelser för läkarna då hon anser att det är 

lönlöst. Denna patografi är det mest tydliga exemplet på vårdpersonalens likgiltiga 

bemötande. Siv Åkermark å andra sidan får till att börja med inte veta vad det är för fel på 

henne och kan därmed inte ställa några frågor eller ha några tankar kring sin situation förutom 

många frågetecken som hon sällan får besvarade.   

 

I Ulf Lundéns och Ingrid Edgardhs patografier syns det tydligt att patienten inte får sin röst 

hörd. Detta i och med att Ulf Lundén berättar om en kvinna vars dotter lider av samma 

sjukdom som hans dotter. Kvinnan i fråga påpekade för sjuksköterskorna en klar brist i 

behandlingen men fick enbart intrycket av att sjukvårdspersonalen inte vill ha några åsikter av 

föräldrarna, inte av någon uppenbar anledning utan endast för att sjukvårdspersonalen vill 

sätta föräldrarna på plats. När denna kvinna berätta om sina erfarenheter för Lundén 

instämmer han och poängterar att han har liknande erfarenheter.  

 

Ingrid Edgardh upplever inte att sjukvårdspersonalen beter sig odugligt men däremot upplever 

även hon att hon inte får sin röst hörd. Detta till följd av att läkarna vid något tillfälle 

understryker att de gärna lyssnar till vad hon har att säga, men gjorde det även tydligt att de 

inte tänkte anpassa behandlingen efter hennes åsikter. Vidare kan det påstås att den enda av 

dessa författare som upplever att hon får sin röst hörd är Maj Fant som skrev Klockan saknar 

visare. Detta kan bero att Maj Fant är en känd profil samt har många vänner som arbetar som 

läkare. Trots det påpekar hon i början av patografin att sjukvårdspersonalen bagatelliserade 

hennes åkommor. Detta är innan läkarna upptäcker hennes livshotande sjukdom. Efter 

upptäckten behandlas Maj Fant bättre och mycket av läkarnas tid går till att fråga hur hon mår 

och till att visa hänsyn till hennes situation.  

 

Det kan vidare diskuteras varför dessa författare upplever sjukvården på olika sätt. Med 

betoning på två av patografierna, Maj Fants och Tora Dahls, kan det vara så att Tora Dahl 

lider av en relativt lättbotlig sjukdom och är därmed inte är av intresse för läkare? Däremot 

lider Maj Fant av en livshotande sjukdom, utan bot, och blir därmed mer intressant. Det som 
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styrker detta är att läkarna provar en ny medicin på Fant, de vet att den inte stoppar 

sjukdomens förlopp med att den möjligtvis kan bromsar den. Även John i Edgardhs patografi, 

är ett intressant fall för läkarna. Det sätts in en relativt ny behandling på honom, för att 

läkarna vill veta hur den fungerar och därmed får John stor uppmärksamhet av dem. Det kan 

tänkas att det är tack vare denna uppmärksamhet som Edgardh skildrar sjukvården ur en 

positiv synvinkel.  

 

Ytterligare en anledning till varför dessa fem författare upplever sjukvården på olika sätt är 

enkelt uttryckt att människor fungerar olika. Vissa läkare tar sig mer tid åt sina patienter och 

visar omtanke om dennes anhöriga. Andra läkare fokuserar enbart på det medicinska istället 

för det mänskliga. Vidare kan det understrykas att författarna till dessa patografier är individer 

med känslor och att de har valt att skriva om sina upplevelser. De skriver utifrån ett 

patientperspektiv och förmedlar fragment ur sin sjukdomshistoria, dessa fragment utgörs av 

de händelser som har gjort starkast intryck. Det kan även tänkas att om en av de berörda 

läkarna hade valt att skriva om en av dessa patienters liv hade patografin sett annorlunda ut. 

Ulf Lundén som betonar att självupplevda erfarenheter i vissa fall kan verka orättvisa för 

enskilda personer, men framhäver ändock att han förbehåller sig rätten att ha 

tolkningsföreträde till sitt eget liv. 

 

Vid en jämförelse av de två patografier där det är de anhöriga som har valt att skriva 

sjukdomsskildringen, det vill säga Ulf Lundéns och Ingrid Edgardhs skildringar, kan 

poängteras att dessa två är skrivna relativt nära i tid och att det är författarnas barn som blir 

sjuka i en tidig ålder. Skillnaderna är emellertid att Ulf Lundén protesterar mer i sin patografi. 

Detta kan ses ur ett litteratursociologiskt perspektiv då han bland annat talar om 1990-talets 

nedrustningar, och ett kallare Sverige. Han känner sig orättvist behandlad och dessutom 

skildrar han med egna ord samhället i stort med anmärkning på den svenska barnsjukvården i 

synnerhet. Flickan i sjukdomsskildringen, Jag är pappa till Anna, har ryggmärgsbråck och att 

det i princip inte finns någonting att göra åt situationen. Både läkare och föräldrar har kommit 

till insikt om detta. Men den bitterhet som Ulf Lundén känner inför situationen kan emellertid 

påverka hans omdöme och genomsyra patografin. I Kan jag dö, mamma? lider pojken i 

patografin av cancer och det allmänna målet är att bota sjukdomen. I och med att det finns en 

chans att bota sjukdomen, finns det även hopp hos Ingrid Edgardh och detta leder eventuellt 

till att författarinnan lyckades få en bättre relation med läkarna. Ingrid Edgardh beklagar sig 

inte och känner sig inte felaktigt bemött.    
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Frågan kan också ställas om varför vissa av dessa författare anser att finansieringen, alltså att 

sjukhusen förfinades samt bekostades mer gällande utsmyckning, är en positiv upplevelse 

respektive en negativ sådan. Detta med hänvisning till Häggblom och Mattsson som påpekade 

att detta fenomen, girigheten, inträdde efter den medicinska guldålderns slut. Tora Dahl 

utrycker det som en ogynnsam misshushållning och funderar över anledningen till att 

sjukhusen inte kan bekosta sig rullstolar till behövande patienter. Åkermark och Edgardh ser 

däremot det som en inbjudan och anser det vara bra för patientens välmående på sjukhuset. 

Vidare menar Åkermark att det är omtänksamt av institutionerna att tänka på patienten och 

uppskattar att det läggs så mycket möda och pengar på utsmyckningar. En diskussion kan 

föras angående personalbristen och dess anknytning till förfinade sjukhus ur ett 

litteratursociologiskt perspektiv. Om dessa sammankopplas kan det därmed innebära att dessa 

faktorer är beroende av varandra. Samhället visar sin statushöjning genom att förfina 

sjukhusen som leder till att man inte har råd att anställa personal.   

 

Med anknytning till hur personalbristen visar sig i de fem olika patografierna kan betonas att 

personalbristen är ett genomgående motiv i tre av de fem patografierna. Ur ett 

tidslinjeperspektiv där tiden löper över åren från 1975 till 2005 visas det att det inte råder 

någon större skillnad, personalbristen var och är än idag aktuell. De olika författarna upplever 

dock personalbristen på olika sätt. De två författarna som nämner personalbristen mest 

markant är Tora Dahl och Ulf Lundén. De betonar personalbristen som ett hinder i sjukvården 

och att detta i sin tur går ut över patienterna. Emellertid nämner inte den tredje författaren Siv 

Åkermark personalbristen på samma vis, utan hon nämner personalbristen flyktigt, men ett 

intryck ges ändock av att bristen hindrar patientens rätt till sjukvård.  

 

Anledningen till varför Maj Fant och Ingrid Edgardh inte framhäver personalbristen kan 

tänkas vara att Maj Fant inte läggs in på sjukhus och erfar därmed inte personalbristen på 

samma vis som de övriga författarna. Dock utesluts inte att personalbristen inte existerade. 

Ingrid Edgardh i sin tur nämner inte personalbristen och det kan anses vara för att 

författarinnans sjuke son har synliga symptom och biverkningar. Därmed måste han 

kontinuerligt få den vård han behöver. Därför kan det tänkas att de få resurser som fanns att 

tillgå sattes in för att rädda pojken i fråga. Sjuksköterskorna och läkarna spelar en större roll i 

sjukdomsskildringen och har därmed större anledning att synas.  
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6. Sammanfattning 
 

Detta studium är en litterär analys av fem olika patografier. Patografin är en ny vital 

självbiografisk genre där författaren skildrar sin egen eller någon annans sjukdomsperiod. 

Häggblom och Mattsson påpekar dessutom på att det oftast är personer med författarbakgrund 

som exempelvis journalister och dylikt som skriver patografier, detta kan vara för att de redan 

har adapterat sig till författandet. Patografierna uppkom efter att den medicinska guldåldern 

tog slut ungefär 1970. Med denna guldålder menas att läkarna då tog hänsyn och lyssnade till 

sina patienter. När vetenskapen tog över och girigheten inom den medicinska institutionen 

inträdde, förbisågs patientens behov. 

 

Denna analys har litteratursociologin som utgångspunkt. Detta för att litteratursociologin 

främst intresserar sig för att studera växelverkan mellan samhälle och dikt. Vidare menar 

Johan Svedjedal att litteratursociologiska undersökningar ofta ägnas åt sådant som glömd 

litteratur. Patografier passar bra in i denna beskrivning då den inte förrän de senaste 40 åren 

har etablerat sig på den svenska bokmarknaden.   

 

Syftet med detta studium är att belysa hur relationerna kan se ut mellan olika karaktärer inom 

sjukvården, i synnerhet förhållandet mellan patient och läkare, patient och sjusköterskor, men 

syftet är även att analysera förhållandet mellan sjukvårdspersonalen och patientens anhöriga. 

För att kunna utför denna studie har det lästs fem olika patografier som behandlar olika 

sjukdomar och det också har tagits hänsyn till författarperspektivet, då det inte alltid är 

patienten själv som skildrar sin vistelse på sjukhuset utan att det kan också vara någon av de 

anhöriga. Meningen med detta utformande av studien är att få olika infallsvinklar.  

 

De fem patografier som har analyserats och diskuterats i detta studium är Tora Dahls När jag 

var sjuk (1975), där hon berättar om när hon sökte vård för en värkande fot och fick 

diagnosen hjärtsvikt. Denna patografi skildrar i hög grad hur patienten upplevde sjukvården 

under tiden efter guldåldern. Dahl diskuterar dessutom varför institutionerna lägger ut stora 

resurser på att förfina sjukhusen och sedan säger att det inte finns pengar till att skaffa 

patienterna den utrustning man behöver för att ta hand om dem. Därutöver beskriver hon hur 

illa hon anser att sjukvårdspersonalen behandlande henne. Denna patografi beskriver tydligt 

hur lite en patient får säga till om angående sin egen åkomma.  
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Siv Åkermarks patografi Mitt cancerår (1992) framställer inte sjukvården och inte heller 

sjukvårdspersonalen lika negativt som Tora Dahl. Åkermark trivs med bemötandet hon får av 

personalen och med den behandlingen hon tillskrivs. Dock är denna patografi skriven för att 

framhäva att patienten inte får veta mycket om varför de olika proverna utförs. Emellertid 

menar hon också att det kan kännas opersonligt på ett sjukhus när man som cancerpatient väl 

sätts under behandling. Hon saknar någon att prata med och när hon frågar efter en kurator 

hänvisas hon till psykosomatiska avdelningen, Åkermark tar illa vid sig och anser att hon har 

blivit illa behandlad.  

 

Maj Fants Klockan saknar visare (1994) berör en mycket ovanlig och obotlig sjukdom. Hon 

har inte mycket att anmärka på när det gäller sjukvården eller personalen. Dock nämner hon 

vid ett visst tillfälle att en läkare bagatelliserar hennes åkommor. Maj Fant nämner ingenting 

om samhället och hur sjukvården kan ha påverkats av det. Hon anses vara en högt uppsatt 

person i samhället då hon ofta syns och hörs i media. Det kan tänkas vara därför hon 

behandlas med omtanke av vårdpersonalen. 

 

Ulf Lundéns patografi Jag är pappa till Anna (2003) är skriven på ett mycket samhällskritiskt 

vis. Han belyser sin dotters sjukdomstid och menar att den svenska barnsjukvården inte är så 

bra som den borde vara. Den generella bild läsaren bär med sig efter att ha läst färdigt 

patografin är att Ulf Lundén har haft det svårt och inte fått en tillfredsställande behandling 

gällande sin dotter. Förhållandet mellan vårdpersonal och patient respektive anhörig är inte 

tillfredställande, enligt Lundén. I denna patografi framgår det att det inte är personalen som 

kollektiv som ska kritiseras utan kritiken riktas främst mot sjukhusledningen och politikerna.  

 

Kan jag dö, mamma? (2005) är skriven av Ingrid Edgardh och skildrar sonen Johns sjukdom. 

Pojken drabbas av cancer vid femårsåldern. Edgardh upplever att vårdpersonalen är 

omtänksamma, kompetenta samt att de förstår vad familjen genomgår. Detta gäller såväl 

läkare som sjuksköterskor. Hon har inga klagomål på vårdpersonalen men menar att 

vårdcentralen inte räcker till när barnens hälsa vacklar. Patografin framställer sjukvården ur 

en positiv synvinkel men en viss skepsis markeras ändå då Ingrid Edgardh spekulerar kring 

läkarnas motiv till varför de räddade hennes son.   

 

I diskussionen jämförs patografierna med likartade mönster med varandra. Det läggs större 

vikt i detta avsnitt på likheterna än olikheterna. Emellertid belyses skillnaderna även om dessa 
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inte diskuteras i samma omfattning. Kopplingar har gjorts mellan Tora Dahl och Ulf Lundén 

som både upplever att de inte har fått den vård eller omsorg de behöver. Alla författare till 

dessa patografier, utom Ingrid Edgardh och Siv Åkermark har något slags författarbakgrund. 

Vid jämförelser av patografierna är det fyra av dem vars likheter är påfallande. I Tora Dahls, 

När jag var sjuk, Siv Åkermarks, Mitt cancerår, Ulf Lundéns, Jag är pappa till Anna och 

Ingrid Edgardhs, Kan jag dö, mamma? finns det en tydlig röd tråd där patienten inte får sin 

röst hörd. Den tydliga personalbristen syns tydligt i tre av de fem patografier. 
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