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Jag är så oerhört stolt och glad att få presentera min nästa 
ambassadör. Alexander Sjögren! Jag satt och tittade på Kockarnas 
kamp och blev så berörd av Alex berättelse om sin cancer. Det är en 
sån viktig berättelse, och Alexander har bevisat tusen gånger om 
vilken superhjälte han är. Det är så tydligt tycker jag, att man ÄR inte 
cancer bara för att man får cancer. Nu på tisdag ska han tävla i finalen. 
Det får vi inte missa. Jag vill att han vinner, men han är ändå en 
vinnare i mina ögon. Sen vill jag bara passa på att inflika, så att min 
fina kock-ambassadör ser… Jag fick A i hemkunskap!  



 

Hur har cancer påverkat dig i ditt liv?  

-Det är nu 18 år sedan jag blev sjuk & gjorde min sista behandling 
ganska exakt 1 år senare. Det har gått många år men det är 
fortfarande en stor del av mig & vissa sår läker kanske aldrig. Numera 
kan jag dock på något konstigt vis vara glad över vad jag gått igenom, 
då jag är övertygad om att det gjort mig till en bättre & starkare 
människa som vågat anta många stora utmaningar där efter. 

 

Hur ser du på cancerforskningen? 

 

- Forskningen går ju hela tiden framåt men det är så långt kvar. Det är 
också så många områden som behöver mer stöd både för att i 
framtiden förhoppningsvis kunna förhindra att cancern uppkommer, 
att kunna rädda ännu fler som ändå får det men också att kunna göra 
behandlingen så smärtfri som möjligt. 
 
Vad tänker du när du hör uttrycket ”Tack hurra”? 

 

- Jag blir lugn & glad när jag hör Tack Hurra! Det får mig att stanna upp 
och tänka, tänka på att jag kan vara tacksam för så mycket & även hur 
viktigt det är att försöka vara positiv även i jobbiga situationer. 

 

TACK HURRA för dig Alexander som vann över sjukdomen!  

Tack hurra för att du vill stötta mig i min kamp mot cancer! 

Tillsammans är vi starka!  

 

 


