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SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån patientens perspektiv belysa och beskriva 
kroppsliga förändringar och besvär vid obotlig cancersjukdom med fokus på prostatacancer. 
Avhandlingen omfattar 4 delstudier, som var för sig belyser olika aspekter av fenomenet. 
Deltagarna var 24 till antalet; 3 kvinnor med olika cancerdiagnoser i palliativ fas och 21 män med 
hormonrefraktär prostatacancer (HRPC) och skelettmetastaser. Data består av intervjuer (I–IV) 
och livskvalitetsformulär (I) och studiedesignen är tvärsnitts (I–III) och longitudinell (IV). 
Kvalitativ beskrivande analysmetod, deskriptiv statistik, fenomenologisk-hermeneutik och analys 
av diskurs har använts för att analysera data. 

Resultatet i delstudie I visar att de dominerande symtomen för männen med HRPC 
(n=20) var smärta och fatigue (trötthet, orkeslöshet), och 3 olika varianter av vartdera besväret 
beskrevs. Männen uttryckte att det förändrade sexuallivet inte var ett större problem även om det 
skattats som ett. Symtomen varierade i förekomst, omfattning och betydelse mellan männen, och 
upplevdes inte nödvändigtvis som ett problem. Resultatet i delstudie II visar att för män med 
HRPC (n=18) var också smärta och fatigue det dominerande problemen, men att de har olika 
betydelse. Smärta är synonymt med cancer, den är möjlig åtgärda men är ett hot nu och i 
framtiden och symboliserar den smärtfyllda döden. Fatigue är ett hinder i nuet, erfars mindre 
hotfullt än smärta men kan knappast åtgärdas. Fatigue representerar det naturliga döendet; att 
somna in. Ett viktigt fynd i delstudien är att en innebörd av kroppsliga besvär är att leva i en 
cyklisk rörelse mellan att förlora och återvinna upplevelsen av att vara frisk. Om de kroppsliga 
besvären kan förstås och upplevas vara under kontroll kan männen uppleva sig friska. När de 
kroppsliga besvären tilltar, förändras eller nya tillkommer, eller blir ett hinder i det dagliga livet, 
återkommer upplevelsen av att vara sjuk. Resultatet i delstudie III visar att en innebörd av fatigue 
för patienter med cancersjukdomar i palliativ fas (n=4) är att leva med en kroppslig erfarenhet av 
att döden närmar sig. Detta kan förstås genom paradoxerna: att kämpa mot tröttheten men 
samtidigt tvivla på att det hjälper och att hoppas att tröttheten ska minska men samtidigt inte 
förvänta sig det. Det vill säga kroppen signalerar, genom fatigue, att döden närmar sig men 
personen är ännu inte ”beredd”. Delstudie IV visar att de sätt 2 av männen med HRPC talar om 
dåtid, nutid och framtid förändrades under sjukdomsförloppet. Från att varit öppna mot dåtid 
och framtid till att vara fångade i den konkreta sjukdomsupplevelsen strax före döden. Dåtid blir 
dåtid i sjukdomen och inte i livet, nuet fylls av betydande kroppsliga förändringar och framtiden 
krymper men förflyttats samtidigt bortom den egna döden. Här spelar uppenbarligen smärta, 
fatigue, illamående och andra kroppsliga förändringar en framträdande roll.  

Denna avhandling ger betydelsefulla insikter om fenomenet kroppsliga förändringar vid 
obotlig cancersjukdom med fokus på prostatacancer. Avhandlingen visar på sambandet mellan 
kroppliga förändringar och tid, genom att betydelsen av kroppsliga förändringar förefaller att 
förändras under sjukdomsförloppet (I–IV), och att de tilltagande kroppsliga förändringar när 
döden närmar sig tycks uppta ”all” tid och kvar blir ett problemfyllt nu (IV). Vidare har de 
kroppsliga förändringarna stor betydelse i den cykliska rörelsen mellan att förlora och återvinna 
upplevelsen av att vara frisk vid obotlig cancersjukdom (II). Avhandlingens kliniska implikationer 
fokuserar på vikten av att lindring av kroppsliga besvär utgår från den betydelse patientens själv 
ger förändringen. Det vill säga, lindring i syfte att frigöra tid och möjliggöra att leva och dö 
”frisk”. 

Nyckelord: cancer, döende och död, fatigue, intervjuer, omvårdnad, palliativ vård, prostata-
cancer, sjukdomsförlopp, smärta, symtom. 
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ABSTRACT 
 
The overall aim of this thesis is to illuminate and describe bodily changes and problems in 
incurable cancer, with focus on prostate cancer, from the patient’s perspective. The thesis consists 
of four papers, each of which illuminates various aspects of the phenomenon studied. The study 
population consisted of 24 participants, three women with different cancer diagnoses in the 
palliative phase, and 21 men with hormone refractory prostate cancer (HRPC) and skeletal 
metastases. Data are based on interviews (papers I–IV) and a quality of life questionnaire (paper 
I). The study design is cross-sectional (papers I–III) and longitudinal (paper IV). Qualitative 
description, descriptive statistics, phenomenological hermeneutics, and analysis of discourse were 
used to analyze data.   

The findings of study I show that the dominating symptoms for the men with HRPC 
(n=20) were pain and fatigue, and three different variants of each problem were described. The 
men said that changes in their sex life were not an extensive problem, even if it was scored as 
such. The symptoms differed in occurrence, extent, and meaning between the men, and were not 
necessarily experienced as problems. In study II, pain and fatigue were again the most prominent 
problems in men with HRPC (n=18), but pain and fatigue were seen to have different meanings. 
Pain was seen as synonymous with cancer. Pain can be alleviated, but it is a threat, both now and 
in the future, and symbolizes a painful death. Fatigue was viewed as a hindrance in the present. It 
was experienced as less threatening than pain, but as something that cannot really be changed. 
Fatigue represents the natural course death will take, as eventually sleep into death.  

An important finding of study II is that one meaning of bodily problems is to live in a 
cyclical movement of losing and reclaiming wellness. Understanding, and, to some extent, being 
in control of, bodily problems makes it possible to experience wellness. When the bodily 
problems increase or change, or when new problems appear or become a hindrance in the daily 
life, the experience of being ill returns. The findings of study III show that one meaning of 
fatigue in patients with cancer in the palliative phase (n=4) is a lived bodily experience of 
approaching death. This can be understood through the paradox of struggling against fatigue, and 
hoping to overcome it, yet expecting failure. The body, through fatigue, signals to the person that 
death is approaching, but the person is not yet “ready”.  

Paper IV shows that the way two of the men with HRPC talked about the past, present, 
and future changed during the disease trajectory. In the first interview, the men were open 
towards both the past and the future, while just before death, their narration was totally 
dominated by the concrete experience of the illness. The past became the past in the illness and 
not in life, and the present was flooded with extensive bodily changes. Also, the future had 
shrunk, although it also had been transferred to beyond death. Pain, fatigue, nausea, and other 
bodily problems figured largely in this change. 

This thesis provides important insights into the phenomenon of bodily changes when 
living with incurable cancer, with focus on prostate cancer. The thesis shows the connection 
between bodily changes and time, where different bodily changes have different meanings, and 
meanings seem to change during the illness trajectory (papers I–IV); and bodily changes close to 
death seem to take “all” time; what is left is the present filled with problems (paper IV). Further, 
it shows that bodily changes have a great influence on the cyclical movement between losing and 
reclaiming wellness in incurable cancer (paper II). The clinical implications of the thesis are that 
alleviation of pain and other bodily problems must be based on the meaning the patient gives the 
bodily changes taking place. That is, alleviation with the purpose to free time and to facilitate 
living in wellness as death is approaching. 

Key words: cancer, death and dying, fatigue, illness trajectory, interviews, nursing, pain, palliative 
care, prostate cancer, symptoms 
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ORIGINALARTIKLAR 
 
Avhandlingen bygger på följande 4 artiklar. Vid hänvisningarna till artiklarna i 
texten kommer de att refereras till enligt den romerska numreringen nedan: 
 
I. Lindqvist O, Rasmussen BH, Widmark A. Symptoms in Men With Hormone 

Refractory Prostate Cancer and Skeletal Metastases. Insänd till tidskrift.  

II. Lindqvist O, Widmark A, Rasmussen BH. Reclaiming Wellness – Living with 
Bodily Problems, As Narrated by Men With Advanced Prostate Cancer. 
Cancer Nurs. 2006;29(4):327-37. 

III. Lindqvist O, Widmark A, Rasmussen BH. Meanings of the Phenomenon of 
Fatigue as Narrated by 4 Patients With Cancer in Palliative Care. Cancer Nurs. 
2004;27(3):237-43. 

IV. Lindqvist O, Rasmussen BH, Widmark A, Hydén L-C. Time and Bodily 
Changes in Advanced Prostate Cancer: Talk about Time as Death Approaches. 
Insänd till tidskrift. 

 
 
Tillstånd för publicering har inhämtats från Cancer Nursing. 
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INLEDNING 
 
Mitt intresse för symtom och symtomlindring kommer framförallt av mitt arbete 
med avancerad hemsjukvård (AHS), och en fråga som väckt mitt intresse är i vilken 
utsträckning vårdpersonalen och den som är sjuk förstår varandra när de talar om 
symtom. I ett samtal med en patient frågade jag: ”Mår du illa”? och fick till svar: 
”Ja, jag har ont”. Vad frågan syftade på var om han var illamående, det vill säga 
kräksjuk, men svaret avsåg smärta. Denna händelse blev en tankeställare för mig; 
avser vårdpersonal och patienten samma sak när vi talar om symtom? Jag har med 
tiden lärt mig att må illa eller att vara illamående kan betyda mer än att vara 
kräksjuk (ett generellt illabefinnande, obehag, uppspändhet, magkatarr etc.). Mitt 
arbete inom AHS har alltså fått mig att särskilt fundera över den hörnsten i den 
palliativa vården som utgörs av symtomlindring. Det som konkret förde in mig på 
forskarutbildningsbanan var funderingar kring att mäta vårdkvalitet i palliativ vård. 
Utgångspunkten är att vi vid min arbetsplats AHS-Viool i Skellefteå har genomfört 
vårdkvalitetsmätningar sedan 1998 med frågeformuläret KUPP (Kvalitet Ur 
Patientens Perspektiv).183 Vid mätningarna har det bl.a. framkommit att trötthet är 
ett besvär som många patienter rapporterat och där de varit mindre nöjda med den 
hjälp de fått av vården. Denna brist blev så småningom utgångspunkten för 
delstudie III i denna avhandling.  
 

BAKGRUND 
 
Att insjukna i eller ”drabbas” av cancer representerar något speciellt och 
skrämmande i vårt samhälle och associeras ofta med död och svåra symtom som 
smärta.44 Upplevelsen av att insjukna i cancer brukar beskrivas som att man för 
första gången verkligen inser att man är dödlig.177 Kleinman menar att cancer, för 
människan, är en påminnelse om livsvillkorens osäkerhet, oförutsägbarhet och 
orättvisa, att sjukdomen ytterst konfronterar oss med vår bristande kontroll över 
döden, andras såväl som vår egen.92 Cancerdöden beskrivs som en lömsk och 
smygande attack av en inre fiende,84 och dess förlopp som en långsam, men 
progressiv nedbrytning av kroppen.62

 
Sjukdomsförloppet vid cancer kan förenklat beskrivas bestå av tre dominerande 
händelser, eller s.k. ”brytpunkter”. Den första händelsen är cancerbeskedet, vilket 
ofta medför känslor av osäkerhet, rädsla och förlust av kontroll. Den andra 
händelsen är när behandlingen är genomförd och avslutas, och innebär att personen 
ska försöka hitta tillbaka till ett vardagsliv igen och att leva med den ovissa 
framtiden med en ständig risk för återfall. Den tredje betydande händelsen är 
beskedet om att cancersjukdomen inte längre är botbar; lindring (palliation) är det 
enda alternativet och ens död i sjukdomen har blivit en realitet.43  
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Tidigare forskning visar att hur vi reagerar och vilken betydelse en sjukdom får 
påverkas av kön, ålder och den kultur vi växt upp och lever i.26,42,55,159 Detta är 
betydelsefullt för förståelsen av hur det är leva med obotlig cancersjukdom, 
framförallt då avhandlingens fokus är äldre män med prostatacancer (PC).  
 

Att vara man, att åldras och att bli sjuk 
Att vara man i norra Sverige i början av 2000-talet skiljer sig avsevärt mellan 
individer, även om man bor i samma geografiska område, är född i landet och är 
mellan 50 och 80 år. Den traditionella bilden av mannen och manligheten i 
västvärden karaktäriseras av att vara: stark, rationell, autonom, behärskad, tävlings-
inriktad, aggressiv, viril etc. Den norrländske mannen utgör inget undantag och 
han är som kliché ett populärt tema i Sverige:  
 

Det är framför allt bilden av den praktiske mannen eller karlakarlen som 
varit rådande, han som kan svinga en yxa, bygga ett hus eller finner sin väg 
genom skogen eller över fjället. ((…)) Den »riktige» norrländske karlakarlen 
och de egenskaper som kopplas till denne (stor, stark, uthållig, praktisk lagd) 
122(s.40,45)

 
Denna traditionella och stereotypa bild av västerländska vita män har av 
manlighetsforskare benämnts som hegemonisk maskulinitet.32 När det gäller mäns 
hälsa har denna maskulinitet visat sig vara till nackdel. Studier från USA visar att 
män utsätter sig för risker genom att köra bil för fort, dricka för mycket alkohol, 
röka och ogärna söka sjukvård.42 Vid sjukdom och funktionshinder kan den 
traditionella maskuliniteten innebära att mannen inte vill tala om sin sjukdom eller 
inte vill använda hjälpmedel för att undvika att visa sig svag och sårbar.26,42 Ett 
likartat förhållningssätt har också beskrivits för män med PC. I en studie av 
Chapple och Ziebland25 sade många av männen att de var ovilliga att söka läkare 
och vissa sa att det inte var manligt att erkänna svaghet, men också att symtom som 
inkontinens och erektil dysfunktion (ED, oförmåga att få och bibehålla tillräcklig 
erektion för att genomföra ett samlag) gjorde det genant att söka hjälp av sjuk-
vården.25

 
Män är dock olika och en alltför stereotyp bild av maskuliniteten har alltmer 
ifrågasatts. Maskulinitet har istället diskuterats som något som skapas och som är 
mera skiftande och flytande än fixerat och varaktigt; det finns således olika 
maskuliniteter.3,32,33 Att det även förekommer en alltför stereotyp bild av 
maskulinitet vid PC har påtalats.126,178 Wall och Kristjanson178 har diskuterat 
komplexiteten i ämnet och hävdar maskulinitet som en dynamisk och kontext-
beroende konstruktion, där män organiserar och anpassar sitt beteende runt ett 
antal olika kulturella referenspunkter. Det vill säga det finns olika maskuliniteter 
och de är föränderliga. Författarna ger exemplet att män med PC kan låta hustrun 
uttrycka männens oro om sjukdomen i det offentliga, medan de själva endast gör 
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det i det privata. Detta för att, i enlighet med den rådande (hegemoniska) 
maskuliniteten, inte visa sig svaga och låta andra se att de inte alltid har kontroll 
över sin situation.178  
 
I Sverige är ungefär två tredjedelar av dem som årligen får diagnosen cancer 65 år 
eller äldre, ungefär samma siffror gäller vid PC.18 Med stigande ålder ökar också 
sannolikheten för andra samtidiga sjukdomstillstånd vid sidan av cancersjukdomen. 
Klabunden m.fl.91 rapporterar att 76 procent av drygt 3 000 män som behandlats 
för PC (60 % >65 år) angav mer än ett annat samtidigt sjukdomstillstånd. De tre 
vanligaste var hypertoni, artrit och diabetes.91 Men trots att en högre kronologisk 
ålder kan innebära större risk för sjukdom och särskild uppmärksamhet från 
sjukvården, är det viktigt att inte per automatik se personer som passerat 65 år som 
medicinska problem.6 En formulering som ofta används i detta sammanhang är 
”ageism” (åldersdiskriminering), det vill säga att stereotypisera och diskriminera 
människor på grund av deras ålder, genom att se äldre just som problem och en 
börda för samhället. Ett förhållande som inte minst gäller den äldre mannen.55 Wall 
och Kristjanson beskriver situationen vid PC som potentiellt åldersdiskriminerande 
genom att diagnosen i sig och sjukdomens konsekvenser framförallt betraktas som 
en del i det naturliga åldrandet.178 Kagan82 hävdar att cancerforskningen i allmänhet 
inte i tillräcklig omfattning har uppmärksammat de äldres behov, och inte minst 
gäller detta omvårdnadsforskningen.82 Även kunskapen om äldre personers döende 
och död har funnits vara begränsad.68,159

 
Både att vara man och att åldras kan alltså på olika sätt få betydelse när man blir 
sjuk, men också vad det är för typ av sjukdom som man drabbas av och PC är 
framförallt den äldre mannens sjukdom.  
 

Prostatacancer 
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män i Sverige, nästan 10 000 
män diagnostiserades 2005 och drygt två tredjedelar var över 65 år vid diagnos.18 
Globalt sett är incidensen högst i Nordamerika och Skandinavien och lägst i Kina 
och delar av Asien.45 Prostatacancer kan delas in i fyra stadier: lokaliserad, lokalt 
avancerad, primärt metastaserande och hormonrefraktär PC (HRPC) som 
förekommer både med och utan skelettmetastaser. Den primära behandlingen vid 
metastaserande PC är att blockera eller ta bort testiklarnas produktion av manligt 
könshormon (androgener) genom medicinsk eller kirurgisk kastration. Kastrations-
behandlingen har bieffekter som: minskad sexuell lust och ED, blodvallningar och 
svettningar, osteoporos, anemi, fatigue (trötthet, orkeslöshet) och metabola 
förändringar (med ökad risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom87). Till detta 
kommer även kognitiva och andra psykologiska bieffekter av behandlingen.157  
 
Kastrationsbehandling av metastaserande PC har som regel initialt god effekt, men 
behandlingseffekten är oftast övergående och efter cirka 2 till 3 år kommer tecken 
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på progress av sjukdomen. Det första tecknet på sjukdomsprogression, som 
indikerar att PC-cellerna tillväxer trots brist på androgener, är att prostataspecifikt 
antigen (PSA) i serum stiger och sjukdomen karaktäriseras då som HRPC.65 PSA är 
ett vävnadsspecifikt protein som bildas i prostatakörtels epitelceller, prostata-
cancerceller uppstår i denna celltyp och har kvar förmågan att bilda PSA.180 Ett 
huvudproblem för många män med HRPC är smärta från skelettmetastaser och 
komplikationer som patologiska frakturer, ryggmärgspåverkan och anemier som 
nedsätter den fysiska funktionen.71 Andra generella symtom associerade med HRPC 
är fatigue, aptitlöshet, depression, och symtom från lokal progress av sjukdomen 
som lymfödem, urinvägsobstruktion, hematuri, inkontinens, rektalobstruktion.31,50 
Khafagy m.fl.89 har rapporterat att hos män med HRPC registrerades följande 
sjukdomsrelaterade komplikationer som vanligast förekommande under det sista 
levnadsåret: nedre urinvägssymtom (ökad miktionsfrekvens, trängningar, svag stråle 
eller inkontinens hos 27 %), njursvikt (12 %), anemi (10 %) och skelettsmärta trots 
smärtlindrande behandling (9 %).89 De kroppsliga förändringarna vid HRPC med 
skelettmetastaser är således både en konsekvens av sjukdomen i sig och dess 
behandling. Medianöverlevnad vid metastaserad prostatacancer är 2-3 år,136 medan 
överlevnadstiden vid HRPC är cirka 12-18 månader.31  
 
Behandlingsmöjligheterna vid HRPC med skelettmetastaser har varit begränsade, 
men under det senaste decenniet har nya möjligheter uppenbarat sig. I mitten av 
1990-talet visade två studier ökat palliativ respons med minskad smärta för män 
med symtomgivande HRPC som behandlades med en kombination av cytostatika 
(mitoxantrone) och kortison jämfört med enbart kortison.83,171 I oktober 2004 
publicerades två studier på män med HRPC och skelettmetastaser som jämförde två 
cytostatika (mitoxantrone med docetaxel) och där det visade sig att docetaxel gav en 
2,5 månader längre överlevnad.132,170 Helt nyligen publicerades också en 
Skandinavisk studie,56 där man jämfört kortisonbehandling med docetaxel och såg 
en överlevnadsvinst på 9 månader till docetaxels fördel. Detta resultat innebär en 
behandlingseffekt av cytostatika vid PC som är jämförbar med effekten av 
cytostatikabehandling vid metastaserad bröstcancer och tjocktarmscancer.  
 

Livskvalitet och upplevelsen av att leva med metastaserande prostatacancer 
Ovan refererade studier om symtom vid PC har i sin tur refererat till studier 
baserade på både mätning av livskvalitet och intervjustudier om upplevelsen av att 
leva med sjukdomen. Här kommer kort redogöras för livskvalitetsbegreppet, den 
psykiska bördan av sjukdomen samt studier om mäns upplevelser av metastaserande 
PC.  
 
Intresset för att mäta livskvalitet i olika patientgrupper har ökat under de senaste 
årtiondena. Inom onkologin har livskvalitetsskattningar kommit att bli ett viktigt 
komplement vid kliniska behandlingsstudier i syfte att mäta andra aspekter än bot, 
överlevnadstid och toxicitet.23 Ett viktigt begrepp i sammanhanget är hälsorelaterad 
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livskvalitet (HrQoL), vilket innebär att den svarande i ett frågeformulär skattar 
upplevelse av den egna hälsan och förmågan att fungera i det dagliga livet. HrQoL 
är dock ett komplext begrepp och en enhetlig definition saknas, men det finns 
koncensus kring att det är ett multidimensionellt begrepp.113 Frågeformulären har 
ofta en fyrdimensionell indelning av frågorna bestående av: symtom, känslomässig-, 
social- och fysisk funktion.4 Inom onkologin kan frågeformulär för att skatta livs-
kvalitet grovt indelas i fyra typer: allmänna, cancerspecifika, diagnosspecifika (fokus 
på det diagnosspecifika vad gäller sjukdom och behandling) och symtomspecifika 
(t.ex. smärta, fatigue, depression).169 En stor del av kunskapen om symtom vid PC 
har sitt ursprung i olika livskvalitetsformulär. Huvuddelen av de mätningar som 
genomförts vid PC har dock gjorts i tidig sjukdomsfas vid lokaliserad sjukdom.162 
Den kunskap om symtom som genererats i tidig sjukdomsfas gäller framförallt 
behandlingsbiverkningar, men vid metastaserad PC speglar dock HrQoL 
mätningarna även sjukdomsförloppet i sig.169 Enligt Penson och Litwin har den 
fysiska bördan av metastaserad PC en betydande negativ inverkan på männens 
livskvalitet,131 och Sullivan m.fl.167 har visat att män med HRPC och skelett-
metastaser skattade en snabb och signifikant försämring av HrQoL över tid. 
 
När det gäller psykisk börda för män med avancerad PC förefaller den ofta komma 
i skymundan i litteraturen, så uppges förekomsten av depressioner vara undermåligt 
undersökt och kunskapen om omfattningen av depression hos männen är brist-
fällig. De män som löper störst risk att drabbas av depression är de som har 
avancerad sjukdom, framträdande symtom och bieffekter av behandling, eller som 
tidigare haft depressioner.9 Vid avancerad cancersjukdom i allmänhet är ångest och 
depression tämligen väl studerat och då främst via livskvalitetsformulär. I en studie 
av patienter med olika cancerdiagnoser i avancerad fas fann man förekomst av 
ångest hos 8 procent och depression hos 13 procent. Detta bedömdes av författarna 
vara en tämligen låg nivå. De känslomässiga problem som oftast påtalades var: oro 
för metastasering, framtidens oförutsägbarhet och oro för fysiskt lidande.185 Den 
rapporterade förekomsten av till exempel depressioner vid cancersjukdom varierar 
dock avsevärt beroende på hur depression definierats, och värden mellan 0 och 58 
procent har redovisats.109  
 
En litteraturgenomgång av studier vars syfte varit att förstå männens upplevelser av 
avancerad PC visar att dessa oftast genomförts med blandade grupper av män i 
olika sjukdomsfas eller med olika typer av behandling. Nedan görs en kort 
genomgång av studier, för att sedan utveckla resultatet från några av dem med 
särskild relevans för denna avhandling. Fokus i studierna har varit: relation och 
kommunikation med partner,12,13,28,70,97,117 behandlingsbeslutet,28,29,123 livskvalitet28,79 
och sexualitet.10 På senare tid har också studier publicerats som helt eller delvis 
fokuserat på maskulinitet och sexualitet25,52,126 eller på kastrationsbehandling och den 
sexuella funktionen.73,118-120 Ingen kvalitativ studie med explicit fokus på symtom vid 
HRPC och skelettmetastaser har påträffats. Dock har Clark m.fl.28 intervjuat män 
med metastaserande PC och kastrationsbehandling. I studien fann författarna att 
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männens erfarenheter sträckte sig från att inte alls vara oroliga till att vara mycket 
besvärade av symtom som förlust av muskeltonus, viktuppgång, bröstförstoring, 
förlust av kroppsbehåring, blodvallningar och svettningar.28 Jakobsson m.fl.78 
studerade män med PC i olika sjukdomsstadier och fann att männen upplevde en 
förändrad kontinuitet i livet till följd av fatigue, smärta, vattenkastningsproblem 
och ett förändrat sexualliv.78 Att ha problem med vattenkastningen, att bära 
urinvägskateter och dess konsekvenser för sexuallivet påverkade radikalt männens 
autonomi och livskvalitet, och därmed även deras livs kontinuitet.80 Harden m.fl.70 
och Chapple och Ziebland25 har också intervjuat män i olika sjukdomsfas av PC och 
fann att förlusten av kontroll av vattenkastning, sexuell dysfunktion, hormonella 
förändringar och fatigue var männens huvudproblem. I synnerhet kastrations-
behandlingen hade omfattande effekt på vissa av männens känsla av manlighet.25  
 
Ovanstående litteraturgenomgång visar att deltagarna i studierna ofta har varit i 
olika sjukdomsstadier och att det saknas forskning med fokus på symtom eller 
kroppsliga förändringar vid sidan av sexualitet och bieffekter av kastrations-
behandling. Framförallt saknas kunskap om den speciella situationen för män med 
PC och skelettmetastaser, där den hormonella behandlingen inte längre är verksam. 
Sjukdomens inverkan på sexuallivet är dock starkt associerad med PC i allmänhet 
och vid kastrationsbehandlingen i synnerhet och i följande avsnitt kommer därför 
forskningen kring sjukdomens inverkan på sexuallivet, som det upplevs av män 
med PC att beskrivas mera i detalj. 
 

Sexualitet och prostatacancer  
Den mänskliga sexualiteten är komplex, ålder i kombination med olika riskfaktorer 
påverkar den manliga sexualiteten, t.ex. cancer, hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes, 
depression och rökning. Detta utmynnar i en situation, där den manliga 
populationen över 40 års ålder erfar en successivt tilltagande frekvens av ED och 
minskande sexuell lust.11 Sexualitet och sexuell funktion blir, som redan nämnts, 
ofta störd av cancersjukdom och dess behandling, det vill säga av fysiska såväl som 
psykologiska orsaker under sjukdomsförloppet.47 Studier visar att män behandlade 
för lokaliserad PC ofta upplever sexuell dysfunktion som påverkar livskvaliteten, 
men graden av dysfunktion och upplevelsen av problem förefaller inte alltid ha ett 
samband.131 För män som behandlas med kastration är situationen än mer 
dramatisk, här förorsakar behandlingen en betydande ökning av antalet män med 
ED och minskat sexuellt intresse,74,157 och medför en signifikant negativ effekt på 
livskvaliteten.131 På senare tid har några studier fokuserat på mäns upplevelser av PC 
och kastrationsbehandling. Chapple and Ziebland25 har visat att hormon-
behandlingen hade omfattande konsekvenser och påverkade männens känsla av 
maskulinitet.25 Navon och Morag118,119 har visat på en tämligen dyster bild av 
männens upplevelse av kastrationsbehandling. De intervjuade männens främsta 
psykosociala problem var feminiseringen av deras kroppar, den sexuella dys-
funktionen och att intimiteten med deras partner hade avbrutits.118 Männen 
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uppfattade sig själva vara i en gränssituation, där de inte längre klassificerades som 
män, de var inte de män de hade varit innan behandlingen påbörjades.119 Oliffe,126 å 
andra sidan, fann att ED oftast inte upplevdes som ett problem då också det 
sexuella intresset hade försvunnit, och männen inte upplevde en minskad manlighet 
eller sorg till följd av detta.126

 
Över tid och utifrån en livshotande sjukdom med tilltagande besvär kanske andra 
kroppsliga förändringar får större betydelse än det förändrade sexuallivet.  
  

Om kroppen och symtom, tecken, förändringar och besvär 
Som människor är vi för det mesta omedvetna om kroppen och tar den för given, 
intill den punkt då skada eller sjukdom mer eller mindre plötsligt gör oss medvetna 
om den och det självklara är inte längre lika självklart.17,58,100,179 Kroppen är dock inte 
skild från vår själ eller vårt medvetande, människan är en helhet. Filosofen och 
matematikern René Descartes (1596-1650)116 står ofta som representant för den så 
kallade dualismen, föreställningen om att kropp och själ är väsensskilda och delade 
substanser. Som motvikt till dualismen har omvårdnadsforskningen anammat det 
engelska begreppet ”embodiment”.98,173,184 Begreppet är framförallt grundat på den 
fenomenologiske filosofen Maurice Merleau-Pontys (1908-1961)116 tankar om hur 
vi upplever världen genom vår kropp som en odelbar helhet. Förenklat innebär det 
att vi med vår levda kropp erfar världen genom perception, känslor, språk, rörelse i 
tid och rum, och sexualitet och formas av de sociala, kulturella, politiska och 
historiska krafter som omger oss. Genom detta perspektiv kan vi, via forskning, få 
tillgång till det som vi vanligtvis tar för givet i vardagslivet, det vi är omedvetna om 
vilket till exempel inbegriper praktisk kunskap.173,184 Den levda kroppens kunskap 
kan vara en viktig del i arbete med symtom som är svåra att lindra, att även 
inkludera den kunskap som personen själv har om sin sjukdom och dess uttryck. 
Detta har sjukvården av tradition inte tagit särskilt stor hänsyn till. Kort sagt, de 
känslomässiga, sociala eller individuella processer som, vid sidan av de fysiologiska, 
skapar själva upplevelsen av symtomen.37

 
Fatigue beskrivs ofta som det första symtomet på cancersjukdom som personen själv 
upplever.143 Dylika signaler benämns oftast som symtom eller tecken. Traditionellt 
har medicinen sedan 1800-talet delat in sjukdomsuttryck i symtom och tecken. Det 
förstnämnda beskriver patientens subjektiva upplevelse (t.ex. smärta, fatigue och 
illamående), medan det senare är det utifrån observerbara (med hjälp av t.ex. 
blodtrycksmätning, blodanalyser och röntgenundersökningar). Tecken är 
traditionellt det läkaren ser, känner och hör, allt i syfte att ställa diagnos och försöka 
bota.81 I dag tycks dock symtom och tecken ofta användas mer eller mindre 
synonymt. Den språkliga glidningen innebär att ett symtom inte enbart är den 
subjektiva upplevelsen, utan också exempelvis ett förhöjt PSA värde, som i klassisk 
mening är ett tecken.90 I den palliativa vården har symtom och symtomlindring en 
särställning och symtomlindring beskrivs ofta som en av den palliativa vårdens 
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hörnstenar. Men till skillnad från ovanstående definitioner av symtom är dess 
funktion i den palliativa vården inte i första hand ett medel att ställa diagnos. 
Symtomet representerar det oönskade och mer eller mindre förväntade 
konsekvenserna av en redan känd obotlig och sannolikt dödlig sjukdom, dess 
behandling eller annan åkomma i denna situation (kärlkramp, diabetes utlöst av 
kortisonbehandling etc.). I den traditionella kurativa vården är symtomen oftast på 
något som ska åtgärdas och botas. I den palliativa vården är symtomet däremot 
oftast av något som redan är känt, den obotliga åkomman och dess konsekvenser, 
och som ska lindras.60 Den betydelse som personen själv ger symtomet influeras inte 
bara av dess frekvens eller det obehag det förorsakar, utan också av dess 
betydelse.5,105 I litteraturen förekommer också mera nytillkomna symtombegrepp 
som: ”symptom distress” (det obehag symtomet förorsakar)106,145 och ”symptom 
experience” (dess frekvens, intensitet, obehag och betydelse).5 Ytterligare ett relativt 
nytt begrepp som allt oftare förekommer i den vetenskapliga litteraturen är 
”symptom cluster”, det vill säga anhopning av två eller fler symtom som är 
relaterade och uppträder samtidigt.7,90 Listan över olika begrepp för att beskriva 
symtomupplevelsen kan göras ännu längre med: ”illness representation”, ”symptom 
interpretation”, ”symptom attribution” och ”symptom perception”.134 Denna 
mängd begrepp som föreslagits, med delvis olika perspektiv, försöker omfatta 
personens upplevelse av, reaktion på och tolkning av symtom.  
 
Men frågan är om inte symtom och tecken först och främst är sjukvårdens språk. 
Den som är sjuk talar själv som regel inte om symtom, utan istället om en 
förändrad känsla eller upplevelse. Han eller hon beskriver sig inte må bra eller att ha 
svårigheter att göra det som tidigare varit självklart. Ordet symtom är alltså 
egentligen den medicinska tolkningen av vad som pågår i personens kropp och kan 
ses som en utifrån tolkad beteckning av upplevelsen.36,48,59

 Symtombegreppet är 
således inte helt oproblematiskt genom dess biomedicinska relation till kroppen. 
Symtomen definieras, hanteras och kontrolleras av vårdpersonalen ofta utan att 
inkludera personen själv, och vårdpersonalen bortser från personens berättelse och 
egna tolkning i den terapeutiska processen. Flera författare har påtalat vikten av att 
istället utgå från den betydelse eller mening personen själv ger symtomen, med 
andra ord ett mera meningsfokuserat arbetssätt för att lindra symtom.5,36,38,39,64,67,94,105 
Ett viktigt redskap i ett mera meningsfokuserat arbetssätt är personens egen 
berättelse. För att kunna lindra måste vi börja med patientens egna berättelse och 
tolkning av besvären.37-39

 
Detta avhandlingsarbete har inspirerats av Corners tankar kring symtom-
begreppet.37-39 För att särskilja personens upplevelse från det biomedicinska 
symtombegreppet, som något utifrån tolkat, används i avhandlingen förändring 
(”change”) respektive besvär eller problem. Syftet har inte varit att introducera 
ytterligare begrepp som något självändamål, den föregående redovisningen av olika 
symtombegrepp visar att det redan finns många, utan att mera beskrivande utgå 
från personens upplevelse. Att också kroppslig (”bodily”) använts är ett sätt att peka 
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på att det handlar om den levda kroppen. Personen som en enhet av kropp och själ 
(”embodied”), som upplever förändringar och besvär med referens till Merleau-
Ponty,173,184 det vill säga det är inte någon dualism det handlar om. Kroppslig 
förändring används således i avhandlingen på följande vis: en upplevd avvikelse från 
det som uppfattats som normalt av personen i den levda kroppen, och behöver inte 
vara ett besvär eller problem och inte relaterat till en viss diagnos. Exempel kan vara 
att det efter kastrationen förändrade sexuallivet inte längre upplevs som ett problem 
eller att trötthet/sömnighet i ett sent skede kan upplevas vara skönt. Med kroppsliga 
besvär/problem avses: en upplevd förändring som uttrycks utgöra ett problem eller 
besvär, det vill säga en negativ kvalitet hos förändringen, och inte nödvändigtvis 
relaterat till en viss diagnos. Exempel här kan vara smärtan eller fatigue som hindrar 
personen från att göra det den vill göra eller att det är en ständig påminnelse om en 
cancersjukdom som är utom kontroll.  
 
Fatigue och smärta är två vanliga besvär vid cancersjukdom i allmänhet och vid 
HRPC med skelettmetastaser i synnerhet. 
 

Fatigue 
En enhetlig formulering för trötthet, kraftlöshet eller orkeslöshet vid cancersjukdom 
i allmänhet och i palliativ vård i synnerhet saknas på svenska. Vid cancersjukdom 
används för det mesta trötthet när personen själv beskriver fenomenet.2,103 I den 
engelskspråkiga litteraturen används begreppet ”fatigue”. I avhandlingen kommer i 
första hand fatigue att användas då det förutom trötthet också inrymmer kraftlöshet 
och orkeslöshet.  
 
Fatigue är ofta beskrivet som en upplevelse med en fysisk dimension, ofta som 
minskad energi och muskelsvaghet, men också en psykologisk dimension av 
koncentrationssvårigheter och bristande motivation.46 Upplevelsen av fatigue 
påverkas sannolikt också av sociala och existentiella faktorer.30,146,165 Symtomet tilltar 
som regel med sjukdomens utveckling,143 och studier har visat att fatigue påverkar 
livskvaliteten negativt.46,54,144 Förekomsten av fatigue har av patienter med avancerad 
cancer angivits till 33-89 procent.165 Fatigue är ett multifaktoriellt och multi-
dimensionellt problem,46,103,146,165 men trots den existerande kunskapen om förekomst 
av och karaktär hos fatigue är dess orsak och uppkomst endast delvis känd, olika 
faktorer tycks samverka och påverka varandra. De inkluderar tumören, dess 
behandling (strål- och cytostatikabehandling etc.) och de cytokiner (proteiner som 
produceras av immunförsvaret och som överför signaler mellan celler116) som 
produceras. Andra faktorer bidrar sannolikt också som: smärta, illamående, anemi, 
andra samtidiga sjukdomar, infektioner, läkemedelsbiverkningar och psykologiska 
faktorer.46 Svårigheten att skilja vad som är orsak till och vad som är verkan av 
fatigue är uppenbar.104  
 

18 



När det gäller erfarenhet av cancerrelaterad fatigue visade en litteraturgenomgång 
att det hittills mest gjorts mätningar med olika typer av skattningsinstrument. De 
studier om upplevelsen av cancerrelaterad fatigue som genomförts har inte haft 
fokus på palliativ sjukdomsfas, utan i huvudsak varit inriktade på fatigue hos 
patienter med cancer i kurativ behandling,130,144 eller med deltagare i både kurativ 
och palliativt fas.54,63,75,103,108 Dessa studierna har framförallt beskrivit upplevelsen av 
fatigue, det vill säga dess dimensioner, konsekvenser och vidtagna strategier. Glaus 
m.fl.63 intervjuade och jämförde 20 patienter med cancer (varav ¾ hade progressiv 
sjukdom) med 20 friska individer. Illustrativt var att för informanterna med cancer-
sjukdom var tröttheten kronisk, obehaglig och plågsam medan de friska 
informanterna angav att tröttheten var normal, behaglig och ett reglerande fenomen 
som underlättade planeringen av dygnsrytmen och som försvann efter en god natts 
sömn.63 Som nämnts finns det få studier publicerade med fokus på upplevelsen av 
fatigue i palliativ fas. Ett undantag är Krishnasamy 93,94 som intervjuade patienter 
med avancerad cancer, en närstående och en vårdare samt parallellt använde olika 
typer av mätinstrument. Hon fann att mätinstrumenten inte indikerade de 
konsekvenser av fatigue på patienternas livskvalitet som intervjuerna antydde. 
Informanterna i studien uttryckte vikten av att finna mening i en så invalidiserande 
upplevelse som fatigue. Slutsatsen var att de professionella vårdarna bör ändra 
fokus, från att hantera symtomet fatigue, till att underlätta processen att leva med 
en trötthet orsakad av en sjukdom som leder till döden.94 Potter135 fann att 
betydelsen av fatigue vid avancerad cancersjukdom var omöjlig att särskilja från 
processen att anpassa sig till att leva med en livshotande sjukdom och den 
annalkande döden.135 Vikten av att vårdpersonalen ger patienten möjlighet att 
uttrycka sina erfarenheter av en så problematisk upplevelse som fatigue i palliativ fas 
har uttryckts av flera författare.37,94,135

 

Smärta 
Smärta vid cancersjukdom är ett självklart begrepp och den vetenskapliga 
litteraturen i ämnet är omfattande. Smärta skulle kunna beskrivas som själva 
huvudsymtomet, som alla symtoms moder och det som sannolikt oftast associeras 
med cancer. Det är bara att påminna om Cicely M Saunders (1918–2005, 
pionjären för den moderna hospicerörelsen116) som på 1960-talet introducerade 
”total pain”. Ett perspektiv som utgående från smärta argumenterande för att såväl 
dess fysiska, som psykiska, sociala och existentiella dimensioner måste synliggöras 
och hanteras.154  
 
Cancerrelaterad smärta varierar i förekomst och har olika dimensioner, och trots 
den existerande kunskapen är den fortfarande endast delvis förstådd. Smärtan kan 
orsakas direkt av tumören och metastaser, av diagnos och behandlingsprocedurer, 
och av behandlingsbiverkningar och toxicitet. Ofta upplever individen mer än en 
typ av smärta.107 Den vanligaste typen av smärta vid avancerad cancersjukdom har 
sitt ursprung i skelettmetastaser och de cancersjukdomar som oftast metastaserar till 
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skelettet utgår från prostata, bröst, lungor, sköldkörtel och njurar. Skelettmetastas-
smärta beskrivs ofta som djup och dunkande och emellanåt av en skarp och intensiv 
smärta som ofta är rörelseutlöst. Smärtan kan upplevas från en eller flera punkter, 
men också vara generell. Dock bör påpekas att studier visat att 25 procent av dem 
som har skelettmetastaser inte beskriver smärta.156 Då framförallt äldre män 
insjuknar i PC förekommer på grund av ökad sjuklighet till följd av ålder också 
oftare smärta av andra orsaker än själva cancersjukdomen.86 Upplevelsen av cancer-
relaterad smärta är starkt förknippad med sjukdomen och beskrivs som en metafor 
för cancer och dess recidiv, för en sjukdom bortom kontroll, hopplöshet och 
annalkande död.44,53 Smärta vid cancer är således ett stort problem och representerar 
mycket mer än den rent fysiologiska smärtupplevelsen. Trots den tämligen om-
fattande litteraturen kring cancersmärta påträffas relativt få publikationer om 
upplevelsen av smärta och dess dimensioner över tid.107

 
Bakgrunden kommer nu att likt livscykeln avslutas med döendet. 
 

Att gå mot döden  
Under det senaste halvseklet har forskning kring döende och död (tanatologi) 
presenterat åtskilliga teoretiska modeller som på olika sätt beskriver hur vi som 
människor upplever och reagerar på döendet.34,85,139,159 Till exempel kris- eller stadie-
teorier,95 medvetenhets- (”awareness”)61 och förloppsmodeller (”trajectory”),62 
döendet som en uppgift att lösa (”task-based”)41 och coping och adaptations-
modeller.181 Att vara döende innebär att leva med en kropp som förändras till det 
sämre och har beskrivits medföra rädsla för att förlora kontroll, oberoende och 
integritet. Osäkerheten över hur framtiden ska te sig skapar oro för smärta och 
lidande, rädsla för ensamhet och att bli övergiven, och tankar om hur de närstående 
ska klara sig och vad som händer efter döden.137,139 Upplevelsen av döendet formas 
av den egna livshistorien och erfarenheter av döende och död. Men också av en 
mängd andra samverkande faktorer som ålder, kön, social klass, kultur och 
etnicitet, diagnos, döendeförlopp, tillgång till olika vårdformer och dödsplats.155 
Den döende i västvärlden har beskrivits uppleva ett spektrum av motstridiga 
känslor som hopp och förtvivlan, medvetenhet och förnekande, trygghet och 
otrygghet, värdighet och förödmjukelse, protest och underkastelse, och upplevelser 
av ångest, ilska, sorg, skuldkänsla, skam, förlust av mening men också 
förtröstan.51,95,137,139,181 Det finns dock kontrasterande beskrivningar till den mörka 
bilden av döendet; då ses som en möjlighet till personlig utveckling och fullbordan 
av relationer.155  
 
En kritik som framförts mot de existerande teorierna om döendet är att de främst 
har varit psykologiska och inte integrerat kroppens förändring i döendeprocessen, 
det vill säga ofta förbisett döendets kroppslighet.34,84,85,139 Ett undantag är Copp34,35 
som utifrån en studie på hospice för att försöka förstå beredskapen att dö 
(”readiness to die”) beskrivit en delning (”split”) mellan kropp och person när 
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döden närmar sig. Hon beskriver fyra möjliga former: personen redo/kroppen inte 
redo, personen redo/kroppen redo, personen inte redo/kroppen redo, personen inte 
redo/kroppen inte redo. Dock har Copp varit summarisk i sin beskrivning av de 
kroppsliga förändringarnas betydelse för denna delning och det var framförallt sjuk-
sköterskornas beskrivningar som låg till grund för konstruktionen av en delning 
mellan kropp och person när döden närmar sig.34,35 En författare som varit mer 
konkret i beskrivningen av döendets kroppslighet är Lawton,99 som också 
genomförde sin studie på hospice. Hon menar att döendets kroppsliga förändringar 
leder till att kroppens gränser bryts (”unboundedness”), genom inkontinens, 
kräkningar, fistlar och sår, och därigenom inte kan kontrolleras vilket medför att 
den döende inte längre behandlas och ser sig själva som ett subjekt utan ses som och 
upplever sig som ett objekt.99

 
Det är således viktigt att fördjupa vår kunskap kring döendes kroppslighet för att 
kunna hjälpa människan som går mot döden, en förståelse som inte enbart 
fokuserar på lindring av kroppsliga besvär, utan också innefattar det faktum att 
personen skall dö.  
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MOTIV FÖR AVHANDLINGEN 
 
Det grundläggande motivet för denna avhandling är att öka kunskapen om hur vi 
som vårdpersonal ska kunna underlätta för patienten att leva med en sjuk och 
borttynande kropp vid obotlig cancersjukdom. Trots att forskning har fokuserat på 
symtom vid cancersjukdom i allmänhet, och i palliativ fas i synnerhet finns det 
brister i kunskapen om hur det är att leva med en kropp som bryts ned av en 
obotlig cancersjukdom. Det gäller också besvär som är svåra att lindra med 
traditionella biomedicinska åtgärder som fatigue. Trots att det finns generell 
kunskap om fysiologiska verkningsmekanismer, och farmakologiska och andra 
behandlingsmetoder vid olika kroppsliga besvär, är kunskapen om dess betydelse för 
patienten själv fortfarande ofullständig. Vidare är också kunskapen ofullständig om 
kroppsliga förändringar och besvär hos vissa specifika patientgrupper, så som män 
med avancerad prostatacancer i ett sent sjukdomsskede, och hur dessa förändringar 
gestaltar sig över tid när personen närmar sig döden. Teorier om döendet har främst 
varit psykologiska och ofta förbisett döendets kroppslighet. För att överbrygga dessa 
kunskapsluckor är det nödvändig med forskning som utgår från den sjukes egen 
upplevelse och berättelse.  
 
Den övergripande forskningsfrågan för avhandlingen är att förstå mer om vad det 
betyder att leva med obotlig cancersjukdom fram till döden med fokus på de 
kroppsliga förändringar som sjukdomen innebär. Denna fråga kan i sin tur delas in 
i fyra frågor: 

1. Vilka fysiska symtom är vanliga vid HRPC och skelettmetastaser och hur talar 
männen om dem? 

2. Vad betyder det för män med HRPC och skelettmetastaser att leva med 
kroppsliga besvär? 

3. Vad betyder det för patienter med cancersjukdom i palliativ fas att leva med 
fatigue? 

4. Förändras sättet att tala om tid när män med HRPC och skelettmetastaser 
närmar sig döden och de kroppsliga förändringarna tilltar? 
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SYFTE 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa och beskriva kroppsliga 
förändringar och besvär vid cancersjukdom i palliativ fas med fokus på prostata-
cancer från patientens perspektiv. Avhandlingen omfattar fyra delstudier med 
följande specifika syften:  
 
I. Att beskriva upplevelsen av fysiska symtom hos män med HRPC och skelett-

metastaser. 

II. Att belysa innebörder av att leva med kroppsliga besvär utifrån berättelser av 
män med HRPC och skelettmetastaser. 

III. Att belysa innebörder av fenomenet fatigue utifrån berättelser av patienter med 
cancersjukdom i palliativ vård. 

IV. Att beskriva hur män med HRPC och skelettmetastaser talar om tid när de 
kroppsliga förändringarna tilltar och döden närmar sig.  

 

METODOLOGISK ANSATS  
 
Den primära metodologiska utgångspunkten för avhandlingen har varit att genom 
berättelser från den sjukes livsvärld studera kroppsliga förändringar med tvärsnitt- 
och longitudinella studier. Livsvärldsbegreppet har sitt ursprung i fenomenologin 
och beskrivs som människans levda erfarenhet och levda kropp, som utgör två sidor 
av samma livsvärld i en viss kontext, tid och rum, men som ofta tas för given.8 Ett 
sätt att få tillgång till och bilda kunskap om människors livsvärld är genom deras 
berättelser. För att fånga berättelser har i huvudsak kvalitativa forskningsintervjuer 
använts; det vill säga intervjuer i form av samtal, där öppna frågor används för att 
stimulera rika beskrivningar och berättande ur deltagarens livsvärld. Dessa 
berättelser skapas tillsammans av den som intervjuas och den som intervjuar.96,110,148 
Enligt Sandelowski152 kan en givande strategi vid studier av komplexa mänskliga 
fenomen, som kroppsliga förändringar vid obotlig sjukdom, vara att kombinera 
olika metoder för datainsamling och analys.152 Därför har också data samlats in med 
frågeformulär, i vilket deltagarna skattat symtom och livskvalitet. Syftet har varit att 
ur olika perspektiv beskriva och belysa kroppsliga förändringar i den aktuella 
sjukdomskontexten. Förfaringssättet att kombinera olika typer av data och metoder 
kan beskrivas som en form av triangulering.133,152 Den metodologiska ansatsen har 
alltså utgått både från det kvalitativa eller livsvärldsparadigmet och det kvantitativa 
eller logiskt-vetenskapliga paradigmet. I det dagliga arbetet har kunskap genererad 
från båda dessa paradigm betydelse för vårdpersonalen. Kunskap genererad i det 
kvantitativa paradigmet, framförallt i det generella t.ex. vid behandling och 
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interventioner, och från det kvalitativa paradigmet t.ex. i det specifika mötet med 
patienten.139 De olika paradigmen är således inte konkurrerande utan komplett-
erande, då de ger olika typer av kunskap. I följande avsnitt beskrivs de olika 
datainsamlings- och analysmetoderna som används i avhandlingen. 
 

MATERIAL OCH METOD 
 
Delstudierna i denna avhandling baseras på analys av data insamlat från två olika 
grupper av deltagare, dels 20 män med HRPC och skelettmetastaser som följts 
longitudinellt fram till döden (I, II, IV), men bara en delstudie (IV) baseras på 
longitudinella data, dels intervjuer vid ett tillfälle med 3 kvinnor och 1 man i 
palliativ vård (III). Översikt över de fyra delstudiernas upplägg, genomförande och 
status redovisas i tabell 1. 
 

Kontext 
Samtliga deltagare i denna studie hade en obotlig cancersjukdom, var bosatta i 
norra Sverige och hade rekryterats från en enhet för palliativ AHS (I-IV), en kirurg-
/ortopedklinik, och en onkologisk klinik (I, II, IV) samtliga i norra Sverige. 
 

Deltagare  
Delstudie I, II och IV baseras på en longitudinell studie med 20 män med HRPC 
och skelettmetastaser. Skelettmetastaser skulle vara påvisade och HRPC definierades 
som upprepad mätning av PSA med minst två veckors mellanrum, som visade två 
värden som var 50 procent högre än patientens lägsta värde under pågående 
kastrationsbehandling.124 Urvalet hade initialt ambitionen att vara konsekutivt, men 
i en senare fas övergick urvalsförfarandet till att sträva efter att uppnå maximal 
variation vad gällde ålder och utbildningsnivå bland deltagarna. En man tackade nej 
till deltagande på grund av sin svåra livssituation. Antalet deltagare bestämdes till 
20 och antalet avgjordes i avsikt att möjliggöra djupa och fallorienterade analyser, 
som skulle kunna resultera i ny förståelse av männens situation; kort sagt, inte för 
många men inte för få deltagare.151 I tabell 2 redovisas karaktäristik för männen vid 
tidpunkten för den första intervjun (I). I delstudie II ingick 18 av männen från den 
longitudinella studien och den baseras på den andra intervjun med männen.  
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Tabell 1. En översikt över syfte, deltagare, datainsamling- och analysmetoder i delstudierna samt över de enskilda studiernas status 
Delstudie Syfte Deltagare 

(n) 
Datainsamling Tidpunkt för 

datainsamling
Analys Status 

I Att beskriva upplevelsen av fysiska 
symtom hos män med HRPC och 
skelettmetastaser. 

20 män Livskvalitetsformulär* 

Semistrukturerade 
forskningsintervjuer 

2001-2004 Deskriptiv statistisk analys 

Kvalitativ beskrivande 
(Qualitative description) 

Insänd till 
tidskrift 

II Att belysa innebörder av att leva 
med kroppsliga besvär utifrån 
berättelser av män med HRPC och 
skelettmetastaser. 

18 män Kvalitativa 
forskningsintervjuer 

2001-2004 Fenomenologisk 
Hermeneutisk 

Publicerad 

III Att belysa innebörder av 
fenomenet fatigue utifrån 
berättelser av patienter med 
cancersjukdom i palliativ vård. 

3 kvinnor 

1 man  

Kvalitativa 
forskningsintervjuer 

2001 Fenomenologisk 
Hermeneutisk 

Publicerad 

IV Att beskriva hur män med HRPC 
och skelettmetastaser talar om tid 
när de kroppsliga förändringarna 
tilltar och döden närmar sig. 

2 män Kvalitativa 
forskningsintervjuer 

2002-2005 Analys av diskurs Insänd till 
tidskrift  

 

* Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P) 
 

 



 

Tabell 2. Karaktäristik för deltagarna i delstudie I (N=20). 
 n median 

Ålder (år) - 73,5 
< 65 år  4 - 
> 65 år 16 - 
Intervall: 46-80 år   

Civilstånd   
Gift/sammanboende 15 - 
Änkling 3 - 
Ensamstående 2 - 

Utbildning   
Folkskola/grundskola 11 - 
Läroverk/gymnasium 4 - 
Högskola/universitet 5 - 

Sysselsättning   
Arbetar 2 - 
Sjukskriven 1 - 
Pensionerad 17 - 

Tid sedan prostatacancer diagnos (månader) - 41,8 

Typ av kastrationsbehandling   
Medicinsk (GnRH-agonister) 18  
Kirurgisk (Orkidektomi) 2  

Tid med hormonrefraktär prostatacancer (månader) - 6,2 

”Funktionsstatus” ECOG PSR**   
0 = Normal aktivitet 2 - 
1 = Symtom men uppe och behöver ej hjälp 10 - 
2 = Behöver vila, men ej mer än 50% dagtid 7 - 
3 = Vilar mer än 50% dagtid 1 - 
4 = Helt sängbunden, stort hjälpbehov 0 - 

Antal deltagare som fortfarande levde 6, 12 respektive 18 
månader efter den första intervjun 

  

6 månader  13 - 
12 månader 11 - 
18 månader 6 - 

Återstående livslängd efter den första intervjun (månader)  19*** 12,4 
* Gonadotropin-frisättande hormon. 
** Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status Rating scale15,186

*** En av männen är fortfarande i livet när avhandlingen går i tryck. 
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Vid tidpunkten för den andra intervjun (II) hade 2 av männen avlidit. Vad gäller 
karaktäristik jämfört med deltagarna i delstudie I (tabell 2), så var åldersintervallet 
detsamma, men medianålder något lägre (72 år), tid med PC-diagnos respektive 
HRPC i median var i stort densamma (41,6 respektive 6,3 månader). Männen som 
avlidit var gifta, hade läroverk/gymnasium respektive högskola/universitets-
utbildning, de var båda pensionerade och behandlade med medicinsk kastration 
och hade vid den första intervjun ”symtom men uppe och behöver ej hjälp”. 
Återstående livslängd efter intervjun var i median 12 månader (1,8-32 månader, 
n=17). I delstudie IV ingick 2 män, Edvin och Tryggve, från den longitudinella 
studien. Urvalsförfarandet gick till på följande vis: av de 20 män som ursprungligen 
ingick i den longitudinella studien intervjuades 18 män två eller fler gånger. Vid 
tidpunkten för analysen för delstudie IV hade 5 av de då avlidna männen 
intervjuats 4 till 7 gånger. Av dessa 5 män hade 2 ett likartat sjukdomsförlopp med 
tilltagande kroppsliga förändringar och besvär, och avtagande fysisk förmåga. Båda 
avled i en progressiv cancerdöd och båda sade ja till intervju en sista gång cirka två 
månader före sin död. Båda männen var öppna och reflekterande i intervju-
situationen och gav rika beskrivningar av sin situation och sina erfarenheter. Edvin 
var i början av de 70 och Tryggve närmare 80 år, och båda hade högskola/ 
universitetsutbildning. De levde tillsammans med hustru och hade barn och 
barnbarn. Edvin hade vid tidpunkten för den första intervjun haft PC-diagnosen i 
drygt 5 år, HRPC sedan 1,5 år och skelettmetastaser hade konstaterats sedan ett par 
månader. Tryggve hade haft diagnosen i drygt 2 år, HRPC sedan 6 månader och 
skelettmetastaser hade påvisats ett par veckor före den första intervjun.  
 
Deltagarna i delstudie III rekryterades från en enhet för palliativ AHS. Sex patienter 
som till sjuksköterskorna på enheten hade uttryckt stor trötthet (fatigue) till-
frågades. De skulle representera variation i ålder och cancerdiagnoser, samt inte ha 
pågående cytostatika- eller strålbehandling, och minst 6 månader skulle ha förflutit 
sedan behandling. Av de potentiella deltagarna i studien försämrades dock 2 hastigt 
och intervjuerna kunde inte genomföras. Således deltog i delstudien 3 kvinnor och 
1 man (39 till 90 år) med cancersjukdomar i palliativ fas utgående från bröst, buk, 
njure och prostata. Återstående livslängd efter intervjun var här i median 2,9 
månader (1,7-10,3 månader). 
 

Procedur 
I den longitudinella studien (I, II, IV) gavs muntlig information till läkarna på de 
involverade enheterna under hösten 2001. Tänkbara deltagare kontaktades via sin 
läkare som gav muntlig och skriftlig information. De män som accepterade 
deltagande kontaktades av Olav Lindqvist (OLi) via telefon, varvid studiens 
upplägg än en gång beskrevs och eventuella frågor besvarades. Tid för första 
intervju avtalades cirka en vecka senare, männen bestämde tid och plats. De fick sig 
tillsänt livskvalitetsformuläret Functional Assessment of Cancer Therapy – Prostate 
(FACT-P), vilket skulle besvaras före första intervjun (I). I samband med den 
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inledande intervjun avtalades tid för den följande intervjun cirka två veckor senare 
(II, IV). Därefter avtalades tid för nästa kontakt och vid förändring eller försämring 
genomfördes nya intervjuer. Männen har sedan följts så fram till sin död.  
 
I delstudie III gavs verbal information till enheten för AHS under december 2000. 
Genom dialog med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (OAS) valdes möjliga 
deltagare ut och OAS kontaktade sedan presumtiva deltagare och gav dem muntlig 
och skriftlig information om studien. När medgivande till deltagande lämnats 
kontaktade OLi deltagaren, som bestämde tid och plats för intervjun. 
 
Informerat samtycke inhämtades och anonymitet garanterades vid rapporterandet 
av resultaten. 
 

Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen har skett med frågeformulär, semistrukturerade- och kvalitativa 
forskningsintervjuer samt fältanteckningar.  
 

Frågeformulär 
FACT-P är ett vetenskapligt utvecklat och testat multidimensionellt frågeformulär 
för att utvärdera livskvalitet hos patienter med PC, framförallt vid kliniska 
behandlingsstudier. Formuläret innehåller totalt 39 frågor, varav 27 generella frågor 
om fysiskt, socialt, känslomässigt och funktionellt välbefinnande. Vidare innehåller 
formuläret 12 frågor om prostatacancerrelaterade problem: vikt och aptit, smärta, 
välbefinnande, manlighet och erektionsförmåga, och tarm- och blåsfunktion. Den 
första delen har genomgått en valideringsprocess i 5 steg och befunnits vara enkel 
att administrera, kortfattad, reliabel, valid och känslig för klinisk förändring.24 
Likaså är den prostataspecifika delen funnen valid och reliabel.49 Skattningen gäller 
de senaste 7 dagarna och frågorna besvaras på en femgradig Likertskala med 
svarsalternativen: ”inte alls”, ”en aning”, ”något”, ”ganska mycket” och ”väldigt 
mycket”.24,49 Den svenska versionen (v4) som användes var översatt enligt en strikt 
metod som inkluderar pilottestning och dataanalys.14 Männen fick formuläret cirka 
en vecka innan den följande semistrukturerade forskningsintervjun (I).  
 

Intervjuer 
I delstudie I genomfördes semistrukturerade forskningsintervjuer133

 utifrån FACT-P 
i syfte att utforska männens tankar och reflektioner kring sina skattningar i 
livskvalitetsformuläret. Männen hade före intervjun besvarat FACT-P och under 
intervjun följdes formuläret fråga för fråga i ett samtal mellan deltagaren och OLi. 
Varje fråga och skattning lästes upp av intervjuaren, som sedan inväntade 
deltagarens kommentarer eller reflektioner. Intervjuerna genomfördes i männens 
hem, frånsett en intervju som gjordes via telefon. Intervjuerna varade mellan 15 och 
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110 minuter (i median 45 minuter). Under telefonintervjun fördes stöd-
anteckningar, som omedelbart efter intervjun sammanfattades skriftligt. Samtliga 
intervjuer genomfördes av OLi. Alla intervjuer, utom den som genomfördes via 
telefon, spelades in på band och skrevs ut ordagrant av en läkarsekreterare. 
Utskrifterna validerades mot bandinspelningarna av OLi. 
 
I delstudie II-IV har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts och samtliga har 
gjorts av OLi. Med kvalitativa forskningsintervjuer avses intervjuer i form av samtal, 
där öppna frågor (t.ex. kan du berätta… vad tänkte du då… hur kände du när…) 
är utgångspunkten, för att få rika beskrivningar och stimulera berättande ur 
deltagarens livsvärld.96,110,148 Samtliga intervjuer genomfördes av OLi och alla utom 
en spelades in på band och skrevs ut ordagrant av en läkarsekreterare (samtliga 
intervjuer i studien är transkriberade av samma person). Utskrifterna validerades 
mot bandinspelningarna även här av OLi. 
 
Intervjuerna i delstudie II baseras på den andra intervjun med männen och 
genomfördes 10-33 dagar efter den föregående (i median 18,5 dagar). Intervjuerna 
genomfördes i männens hem, frånsett en som gjordes på sjukhus, och varade mellan 
35 och 97 minuter (i median 53 minuter). En av männen ville inte att bandspelare 
användes under intervjun och här fördes anteckningar under intervjun och så snart 
intervjun var avslutad dikterade OLi utifrån anteckningarna och minnet en 
detaljerad sammanfattning av intervjun. Vid 5 av intervjuerna var hustrun med 
under någon del och de deltog som medkonstruktörer till männens berättelser. 
Ingångsfrågan vid intervjuerna var: ”Kan du berätta för mig om en vanlig dag i din 
nuvarande situation?” Intervjuerna i delstudie III genomfördes i deltagarnas hem 
under februari och mars 2001 och varade mellan 40 och 105 minuter. 
Ingångsfrågan var här: ”Kan du berätta om dina erfarenheter av eller problem med 
trötthet?” Delstudie IV baserades på intervjuer med 2 av männen från den 
longitudinella studien, den andra (samma som i delstudie II) och den sista 
intervjun. De hade totalt intervjuats 4 respektive 7 gånger under ett respektive två 
år mellan 2002 och 2005. Samtliga intervjuer genomfördes i männens hem. 
Ingångsfråga var alltså densamma som vid delstudie II och i de följande intervjuerna 
föregicks den som regel av frågan: ”Kan du berätta vad som hänt sedan senast vi 
träffades?” De inledande intervjuerna i denna studie varade 67 respektive 57 
minuter och den sista 65 respektive 80 minuter. 
 
Totalt har ett 60-tal intervjuer genomförts med de 20 männen (1-7 intervjuer per 
deltagare).  
 

Dokumentation av forskningsprocessen  
Efter varje intervju i den longitudinella datainsamlingen sammanfattades intrycken 
skriftligt under rubrikerna: intervjusituation (placering i rummet, intervjuarens 
upplevelse av situationen etc.), innehåll (spontana intryck av vad intervjun handlat 
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om), reflektioner (vad situation och innehåll väckt för tankar), övrigt (t.ex. om 
inplanerade läkarbesök eller önskemål om förmedling av sjukvårdskontakt) och 
inför nästa intervju (vad som skulle tas upp eller återkommas till).  
 
I syfte att kvalitetssäkra datainsamling och analys har också dokumentation förts i 
form av fält- och dagboksanteckningar. Telefonsamtal och möten med deltagarna 
vid sidan av intervjutillfällen dokumenterades i fältanteckningar: kontext (telefon, 
vårdavdelningsbesök etc.), samtalets innehåll, den känsla det väckte, idéer till analys 
och tolkning samt nästa planerade kontakt. Under projekttiden har också dagboks-
anteckningar förts. Där har idéer och reflektioner under datainsamlingen 
dokumenterats, men också mått och steg under analysarbete, anteckningar från 
handledningsmöten och diverse korrespondens. Det har därför varit möjligt att gå 
tillbaka och kontrollera när olika beslut kring datainsamlingen fattats eller hur 
diskussioner kring analysförfarande har förts. Förfaringssättet kan beskrivas som en 
”audit trail”; det vill säga att genom dokumentation av forskningsprocessen 
möjliggöra granskning av tillvägagångssätt, val, beslut och insikter, under 
avhandlingsarbetet.133  
 

Analysmetoder 
Under avhandlingsarbetet har tre olika analysmetoder för intervjutexterna samt 
basal deskriptiv statistisk analys använts.  
 

Fenomenologisk-Hermeneutik 
I syfte att belysa innebörder av fenomenen kroppsliga besvär vid HRPC (II) 
respektive fatigue vid cancersjukdom i palliativ fas (III) användes vid analysen 
fenomenologisk-hermeneutik inspirerad av filosofen Paul Ricoeur (1913-2005116).147 
Metoden har utvecklats och beskrivits av Lindseth och Norberg,102 och har 
tillämpats i ett flertal studier.t.ex.141,161 Fenomenologin representerar i denna metod att 
människans medvetande alltid är riktat mot något, och detta något har en mening. 
Hermeneutiken representerar här att denna mening, om inte den inte är 
omedelbart given, måste tolkas. Analys av texten, här transkriberade intervjuer, med 
fenomenologisk-hermeneutik sker i en dialektiskt rörelse fram och åter mellan tre 
faser: naiv förståelse, strukturanalys och tolkad helhet i syfte att förklara textens 
delar, för att förstå texten som helhet. I den första fasen, naiv förståelse, görs ett 
försök att sammanfatta innebörder av fenomenet, det vill säga vad texten som 
helhet säger. Strukturanalysen utgår sedan från den föregående fasen och textens 
delar analyseras i detalj med olika typer av strukturanalyser t.ex. tematisk (II, III), 
narrativ (II), eller av metaforer och temporalitet (II) i syfte att förklara texten. 
Faserna följer inte varandra linjärt, utan i vad som snarast kan beskrivas som en 
spiral mellan idéer, analys, litteraturstudier, nya idéer, ny analys osv. Det vill säga 
en rörelse mellan vad texten säger (det manifesta innehållet) och vad den pekar på 
(dess latenta innehåll). Denna rörelse mellan textens helhet och delar fortgår så till 
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dess en tolkad helhet av det studerade fenomenet kan nås.102 Enligt Ricoeur147 är den 
hermeneutiska uppgiften inte att förstå yttrarens mening (utterer’s meaning) utan 
yttrandets mening (utterance meaning), det vill säga inte att förstå den enskilde 
deltagarens mening utan innebörder av texten i sig själv, av den värld som öppnas 
upp framför texten.147 Vid analyserna användes QSR NVivo® (version 1.3.146). 
 

Kvalitativ beskrivande analysmetod 
Delstudie I baseras på männens FACT-P skattning och den första intervjun som 
utgick från dessa skattningar. Då intervjuerna var semistrukturerade och därmed i 
lägre grad berättande, samt att både intervjudata och livskvalitetsskattningar avsåg 
att användas i analysen valdes en metod som främst var deskriptiv. Sandelowski153 
beskriver ”qualitative description” (QD, kvalitativ beskrivande analysmetod) som 
en lämplig metod när ambitionen är att stanna nära data, och okomplicerade 
beskrivningar av fenomen eftersträvas. Det vill säga med en lägre grad av tolkning 
än i t.ex. fenomenologisk-hermeneutik eller grounded theory.153 Målet med QD är 
alltså inte tolkade innebörder av upplevelser som vid fenomenologisk-hermeneutik. 
Ambitionen är att ge rika beskrivningar av erfarenheter, händelser eller processer 
genomförda med ett lättförståeligt språk.166 Vidare beskrivs QD som en lämplig 
metod när flera typer av data används.153,166 I delstudie I kodades i ett första steg 
intervjutexten inklusivt för kroppsliga förändringar. I nästa steg kodades texten 
separat för de kroppsliga förändringar som efterfrågades i FACT-P (energi, 
illamående, smärta, sömn, viktnedgång, aptit, avföringsproblem, vattenkastnings-
besvär, sexualliv och behandlingsbiverkningar) samt för andra förändringar som 
nämndes i intervjuerna. Slutligen analyserades varje symtomkategori enskilt i 
relation till hur den kändes, eventuellt obehag och resonemang om orsaker och 
konsekvenser av förändringen. Vid analysen användes QSR NVivo® (version 
1.3.146). 
 

Analys av diskurs 
Fokus i delstudie IV var att studera om och hur temporaliteten i männens 
berättelser förändrades under sjukdomsförloppet när de närmade sig döden. Därför 
genomfördes en analys av männens diskurs över tid med tilltagande kroppsliga 
förändringar till följd av en dödlig sjukdom. Med diskurs avses här begreppet i 
bemärkelsen tal eller prat. Diskurs har alltså använts i dess enklast möjliga 
betydelse, och analysen har inspirerats av Silverman158 och Mishler.110,111 Vid 
analysen lästes intervjuerna upprepade gånger av författarna var för sig, för att 
identifiera temporala enheter. Det vill säga de delar av texten där männen antingen 
talade explicit om tid eller när händelser var temporalt strukturerade (i dåtid, nutid 
eller framtid), utifrån både vad som sades och hur det sades. Av särskilt intresse var 
om och hur männens sätt att tala om sin situation förändrades mellan intervjuerna, 
det vill säga över tid. De temporala enheterna delades sedan in och presenterades i 
dåtid, nutid och framtid. Vid analysen användes QSR NVivo® (version 1.3.146). 
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Statistisk analys 
Deskriptiv statistik som frekvens, median- (I, II) och medelvärden samt standard 
deviation (I) har beräknats. I delstudie I ingick i analysen de 16 FACT-P frågor 
som efterfrågade kroppsliga förändringar, se tabell 3 i resultatdelen nedan. Vid 
analyserna användes SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 
(version 1 2.0.1). 
 

Etiska överväganden 
Omvårdnadsforskning ska vägledas av de grundläggande etiska principerna om: 
autonomi, att göra gott, att inte skada och principen om rättvisa. Sykepleiernes 
Samarbeid i Norden (SSN) anger att forskaren särskilt ska uppfylla följande fyra 
krav: information (som ges muntligt och skriftligt och är saklig, tydlig och 
lättförståelig om forskningsplan, metoder, huvudman, kontaktperson och att 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas utan att påverka vård eller behandling), 
samtycke (inhämtas informerat och frivilligt), konfidentialitet (lämnad information 
ska vara oåtkomligt för obehöriga), deltagarnas säkerhet (att vid behov uppskjuta 
eller avbryta vid obehag eller biverkningar).168

 
Personer med livshotande sjukdom eller som befinner sig i livets slutskede tillhör 
sårbara patientgrupper.133 Men att inte ge svårt sjuka och döende personer möjlighet 
att, om de så önskar, dela med sig av sina erfarenheter kan ses som både ned-
värderande och respektlöst.115,139 Forskning har visat att patienter varit tacksamma 
och blivit stärkta av möjligheten av att i intervjuer få dela med sig av sina 
erfarenheter.77,139,175  
 
Under detta avhandlingsarbete har stor vikt lagts vid att deltagarna inte ska 
påverkas negativt av datainsamlingsprocedurer och resultatredovisning (krav på 
säkerhet och konfidentialitet). Deltagarna fick både muntlig och skriftlig 
information om studierna av andra personer än OLi innan de tackade ja till 
deltagande (informationskrav). Informerat samtycke inhämtades av OLi och 
deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna (krav på samtycke). 
Inför varje intervjutillfälle informerades deltagarna om att medverkan var frivilligt, 
att de när som helst och utan motivering kunde avböja eller avbryta deltagandet, 
och att detta inte på något sätt skulle påverka deras fortsatta vård och 
omhändertagande (informationskrav). Ingen deltagare avbröt sitt deltagande, men 
vid några tillfällen i den longitudinella datainsamlingen ville ett par av männen 
vänta med intervju till de kände sig bättre (krav på säkerhet). Deltagarna tillfrågades 
också om de accepterade att intervjuerna spelades in på band, alla utom 1 deltagare 
medgav inspelning (krav på samtycke). Slutligen garanterades också att band-
inspelningarna och det utskrivna textmaterialet skulle förvaras oåtkomligt för 
obehöriga och anonymitet var garanterad vid rapportering av resultaten. De person-
namn som används i delstudierna är fingerade (I-IV) och könsneutrala i delstudie 
III (krav på konfidentialitet). Studierna var godkända av chefläkare vid respektive 
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klinik/enhet och forskningsetikkommittén vid Medicinsk-odontologiska fakulteten 
Umeå universitet 2001-01-16, dnr 00-387 (III) och 2001-10-09, dnr 01-295 (I, II, 
IV). 
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RESULTAT 
 
I resultatdelen sammanfattas de 4 delstudierna var för sig. Figur 1 illustrerar 
ansatserna i de olika delstudierna. 
 

 
Att leva med 
obotlig cancersjukdom 

 

Kroppsliga förändringar 

 
Tid och temporalitet  

Delstudie I-III
(intervju x 1) 

Delstudie IV
(intervju x flera)

 
Figur 1. Översikt över ansatserna i avhandlingens delstudier. 

 
Resultaten av delstudie I baseras på männens skattningar av sina kroppsliga besvär i 
FACT-P och hur de talar om sina skattningar. Skattningarna redovisas i tabell 3. I 
tabellen har de svarsalternativ som representerar besvär gråmarkerats för att 
underlätta tolkningen. Bristande energi och smärta var de dominerade besvären, 
men alla män beskrev inte dessa problem. När männen talade om bristande energi 
framkom 3 olika varianter av problemet som upplevdes enskilt eller i kombina-
tioner: brist på mental energi eller initiativförmåga, brist på kraft eller ork samt 
trötthet (sömnighet). Det varierade hur besvärande männen upplevde den bristande 
energin och detta tycktes sammanhänga med graden av hinder för fysiska 
aktiviteter. Smärta skattades inte av alla männen trots skelettmetastaser, men hos 
dem som talade om smärtan beskrevs också här 3 olika varianter. Vanligast var 
smärta från bäcken eller rygg, ofta lokaliserad till fläckar, som förvärrades vid 
rörelse, och som förklarades av männen vara orsakad av skelettmetastaser. Den 
andra typen av smärta var mera diffus och förflyttade sig runt i kroppen och utgick 
enligt männen från leder och muskler. När vårdpersonalen inte kunde förklara 
denna diffusa smärta gav det upphov till osäkerhet och funderingar om smärtans 
orsaker, det vill säga huruvida den var relaterad till PC, dess behandling, om den 
hade någon annan orsak som t.ex. artrit eller om den var ren inbillning. Den tredje 
typen av smärta som männen talade om beskrevs inte som relaterad till cancer-
sjukdomen, utan var istället orsakad av andra fysiska besvär som förstoppning, 
gastrit, ”fönstertittarsjuka” eller den ”gamla vanliga” ryggvärken. Den smärtan som 
associerades till cancern var en påminnelse om sjukdomen och att man skulle vara 
försiktig med sin kropp genom att t.ex. undvika tunga lyft. Men smärtan kunde 
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också representera ett framtida hot om den smärtfyllda cancerdöden. På FACT-P 
frågan om nöjdhet med sexuallivet hade 11 män svarat och en majoritet av dessa var 
”inte alls” nöjda, och 1 av 18 svarande kunde få och behålla erektion (se tabell 3). 
Under intervjuerna talade dock de flesta männen tämligen öppet om sitt sexualliv. 
Erektionsförmågan hade försvunnit för nästan alla till följd av kastrations-
behandlingen, men samtidigt hade också den sexuella driften avtagit eller 
försvunnit, vilket gjorde situationen enklare. Det förändrade sexuallivet beskrevs 
inte som ett stort problem, även om de kunde längta tillbaka till och drömma om 
sexuallivet som det en gång var. Skattningen av aptiten visade en splittrad bild och 
här fick olika typer av behandlingar skulden, t.ex. illamående eller smak-
förändringar som en följd av cytostatikabehandling. Huvuddelen av männen 
skattade att de inte hade problem med vattenkastningen, när det gällde ökad 
urineringsfrekvens var bilden mera splittrad och det var framförallt relaterat till att 
vara tvungen att gå upp på natten och urinera.  
 
Andra besvär som spontant togs upp under intervjuerna och som inte efterfrågades i 

ammanfattningsvis kan sägas att männen upplevde olika symtom av varierande 

gue dominerade och tre olika typer av vardera symtom beskrevs. 

 

- tomen varierade i förekomst, omfattning och betydelse.  

 

skap.  

FACT-P var: muntorrhet, yrsel, andfåddhet, domningar och rinnande näsa. Dessa 
besvär kunde vara huvudproblemet för vissa av männen.  
 
S
omfattning, trots samma diagnos med spridning till skelettet, kastrationsbehandling 
och hormonrefraktära fas av sjukdomen. Förändringarna upplevdes inte alltid som 
problem eller förorsakade besvär. Resultatet av delstudie I kan sammanfattas i 
följande punkter: 

- Smärta och fati

- Det förändrade sexuallivet var inget större problem, även om det skattats som
ett. 

Sym

- Andra symtom än de i FACT-P kunde vara huvudproblemet.

- Intervjuerna och skattningarna i frågeformuläret gav olika kun
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Tabell 3. FACT-P frågor om fysiska symtom som analyserades i delstudie I, 16 av totalt 39 frågor. Svarsalternativen som representerar besvär är gråmarkerade 
för att underlätta tolkningen (N=20) 
FACT-P frågor n Inte  

alls 
(n) 

En 
aning 

(n) 

Något 
 

(n) 

Ganska 
mycket 

(n) 

Väldigt 
mycket 

(n) 

Medel 
värde 

SD* Sub-  
skala** 

Jag saknar energi 19 3 5 5 4 2 1,84 1,259 PWB 

Jag är illamående 19 11 4 2 2 - 0,74 1,046 PWB 

Jag har ont 19 5 2 5 5 2 1,84 1,385 PWB 

Jag besväras av biverkningar av behandlingen 18 4 7 5 1 1 1,33 1,085 PWB 

Jag är nöjd med mitt sexualliv 11 6 1 1 2 1 1,18 1,537 SWB 

Jag sover gott 20 - 2 4 8 6 2,90 0,968 FWB 

Jag går ner i vikt 19 9 9 - 1 - 0,63 0,761 PCS 

Jag har bra aptit 20 4 1 5 7 3 2,20 1,361 PCS 

Jag har smärtor som besvärar mig 20 2 8 3 5 2 1,85 1,226 PCS 

Jag känner betydande smärta i vissa områden av min kropp 20 3 5 4 5 3 2,00 1,338 PCS 

Min smärta hindrar mig från att göra vad jag vill göra 20 2 7 4 4 3 1,95 1,276 PCS 

Jag har besvär med avföringen 20 11 1 1 6 1 1,25 1,517 PCS 

Jag har svårt att urinera 20 14 2 2 1 1 0,65 1,182 PCS 

Jag urinerar oftare än normalt 20 5 5 5 3 2 1,60 1,314 PCS 

Mina problem med urinering utgör ett hinder för mina aktiviteter 19 13 4 - 1 1 0,58 1,121 PCS 

Jag kan få och behålla erektion 18 17 - - - 1 0,22 0,943 PCS 

* Standard deviation. 
** PWB=Physical Well-being (fysiskt välbefinnande), SWB=Social/family Well-being (välbefinnande inom familj och umgänge), FWB=Functional 
Well-being (funktionellt välbefinnande), PCS=Prostate Cancer Subscale. 

 



 

Resultatet av delstudie II visar att en innebörd av kroppsliga besvär vid HRPC och 
skelettmetastaser är att leva i en cyklisk rörelse mellan att förlora och återvinna 
upplevelsen av att vara frisk, se figur 2. Männen kan erfara sig friska, när de 
kroppsliga besvären kan förstås och upplevas vara under kontroll. Det behöver dock 
inte innebära att man är helt besvärsfri, men så länge besvären upplevdes vara under 
kontroll och livet uppfattades som normalt erfar de sig friska.  
 

 
Figur 2. Den cykliska rörelsen mellan att förlora och återvinna upplevelsen av att vara frisk vid HRPC 
och skelettmetastaser exemplifierade med citat, delstudie II. 

Förlora friskheten 

”Så snart jag blir smärtfri 
då blir det som  

ett nytt liv för mig” 

 
”Kroppen bestämmer 

att nu kan du inte 
göra de nå mer”  

"På väg hem från affären 
blev jag tvungen att stanna 

och vila, det har väl inte hänt 
förr, och jag sa till mig själv 

”du är ju faktiskt sjuk,  
du är ju inte frisk””  

 
”Jag är frisk – bortsett från 

att jag har cancer  
som är dödlig,  

men det är liksom  
en annan sak” 

Frisk 

Återvinna friskheten

Sjuk 

 
Denna upplevelse av friskhet kan förloras då besvären tilltar, förändras eller när nya 
tillkommer. Så kan också ske om de kroppsliga besvären blir ett hinder för att göra 
det man tidigare gjort. Att uppleva sig sjuk representeras här främst av smärta och 
fatigue, att besvären är bortom kontroll och/eller utgör ett hinder för det vanliga, 
förväntade, livet. Smärta och fatigue var de dominerade kroppsliga besvären, men 
hade olika betydelse. Smärta är synonymt med cancer och kan åtgärdas men är ett 
hot nu och i framtiden, det finns en tydlig temporalitet. Smärtan symboliserar den 
smärtfyllda döden, en död i plågor. Fatigue är mindre hotfullt än smärta, men är ett 
hinder i nuet, t.ex. för att inte kunna klippa gräs eller skotta snö. Fatigue upplevs 
knappast kunna åtgärdas, och tröttheten kan också symbolisera döden; att ”somna 
in” som en omskrivning för att dö. Det förändrade sexuallivet beskrevs inte vara 
något större problem, utan som något som var försvunnet sedan länge eller dött. 
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Att återvinna friskheten innebär följaktligen att återfå kontroll över de kroppsliga 
besvären, men också genom att: jämföra sin egen situation med andra som har det 
värre, söka hjälp av sjukvården eller som en medveten strategi att se sig själv som 
frisk. Männen strävade efter att återta upplevelsen av friskhet och att kunna leva 
som vanligt, trots att de var väl medvetna om den livshotande sjukdomen.  
 
Resultatet av delstudie II kan sammanfattas i följande punkter: 

- En innebörd av kroppsliga besvär är att leva i en cyklisk rörelse mellan att förlora 
och återvinna upplevelsen av att vara frisk. 

- Att kunna förstå och kontrollera kroppsliga besvär ger möjlighet att erfara sig 
frisk. 

- Smärta och fatigue dominerade men har olika betydelse och temporalitet. 
 
Resultatet av delstudie III visar att en innebörd av fatigue vid cancersjukdom i 
palliativ fas är att leva med en kroppslig erfarenhet av att döden närmar sig. Denna 
innebörd utgick från två teman, se tabell 4. Det första, Att inte kunna leva det liv 
man vill innebär att kroppen inte längre är att lita på och att det personen tidigare 
tog för givet inte längre är självklart, vidare att ha blivit alltmer beroende av andra 
och riskera att bli en börda, och att inte längre ha ork att umgås med andra. I det 
andra temat, Längtan efter det friska livet, uttrycks att den enda möjligheten för att 
lindra tröttheten är fysisk träning, men samtidigt tvivel på att det hjälper och hopp 
om att tröttheten kan övervinnas, men att samtidigt inte förvänta sig det.  
 
Genom att förstå tröttheten som en kroppslig erfarenhet går det att förstå 
paradoxerna i texten: att inte ha funderat kring eller reflekterat över tröttheten som 
ett hinder trots att den beskrivs som ett, att kämpa mot tröttheten, men samtidigt 
tvivla på att det hjälper, och att hoppas att tröttheten ska minska, men samtidigt 
inte förvänta sig det. Kampen blir en kamp mellan kropp och tanke, mellan en 
kroppslig erfarenhet och en intellektuell insikt. Kroppen signalerar, genom fatigue, 
att döden närmar sig, men personen är ännu inte ”beredd”. 
 

Tabell 4. Teman och subteman i delstudie III 
Teman Subteman 

Att vara fången i en kropp som sviker 

Att vara beroende av och bli en belastning för andra Att inte kunna leva det liv man vill leva 

Att inte orka umgås med andra  

Att förgäves kämpa mot tröttheten 
Att längta efter det friska livet Att hoppas på att tröttheten kan övervinnas, men inte 

förvänta sig det 
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Resultatet av delstudie III kan sammanfattas i följande punkter: 

- Innebörden av fatigue är en kroppslig erfarenhet av att döden närmar sig. 

- Kroppen signalerar, genom fatigue, att döden närmar sig, men personen är ännu 
inte ”beredd”. 

- Fatigue tycks medföra en delning mellan kropp och tanke, och personen 
upplever sig inte längre hemma i kroppen.  

 
Då tid och temporalitet på olika sätt blivit synligt i de tre första delstudierna (I-III) 
valdes att fokusera på temporalitet i delstudie IV, och den baserades därför på 
longitudinella data (se figur 1). Delstudie IV visar att det sätt på vilket männen talar 
om dåtid, nutid och framtid förändras under sjukdomsförloppet. Från att i den 
första intervjun vara öppen mot både dåtid och framtid, till att bli fångade i den 
konkreta sjukdomsupplevelsen strax före döden. Tiden sluter sig alltså bakåt, när de 
kroppsliga förändringarna tilltar och döden närmar sig, dåtid blir dåtid i sjukdomen 
och inte i livet. I den sista intervjun är Edvin helt sängliggande och Tryggve sitter 
större delen av dagen halvslumrande i sin favoritfåtölj efter en timslång morgon-
procedur som kompliceras av illamående och upprepade kräkningar. Sedan återstår 
det att klä sig. Nuet har fyllts av betydande kroppsliga förändringar och besvär som 
upptar dagen och tiden. Även framtiden krymper, men förflyttas också framåt 
bortom den egna döden: att ordna med praktiska saker som sitt testamente, att ha 
skrivit om sitt liv och om det eventuella livet hinsides. I den sista intervjun är det 
inte livet, utan döden som är orienteringspunkten för männen. 
 
Hur männen talar om dåtid, nutid och framtid förändras således allteftersom döden 
närmar sig och här spelar uppenbarligen smärta, fatigue, illamående och andra 
besvär en framträdande roll. I den sista intervjun finns helt enkelt inte tid för 
mycket annat i det av kroppsliga besvär fyllda nuet. 
 
Resultatet av delstudie IV kan sammanfattas i följande punkter: 

- Hur männen talade om dåtid, nutid och framtid förändras under sjukdoms-
förloppet fram till döden. 

- De kroppsliga förändringarna fyller nuet och tiden sluter sig bakåt och framåt 
när döden närmar sig, och framtiden förflyttas bortom den egna döden. 

- Hur patienterna med obotlig cancersjukdom talar om dåtid, nutid och framtid 
kan kanske visa på att döden är nära. 

 

39 



 

DISKUSSION 
 
Tid och temporalitet kan sägas genomsyra denna avhandling, även om det inte var 
det ursprungliga syftet, men som Adams skriver: ”trots allestädes närvarande, är tiden 
förbryllande osynlig och utgör en av de mest tagna för givna delarna av våra liv.” 1 (s.503, 

egen översättning) Under avhandlingsarbetet har tre olika betydelser av kroppsliga 
förändringar vid obotlig cancersjukdom i förhållande till tid blivit synliga: 
betydelsen av kroppsliga förändringar förändras under sjukdomsförloppet (I-IV), de 
kroppsliga förändringarna tilltar närmare döden och upptar då alltmer tid (IV), och 
de kroppsliga förändringarna har stor betydelse för den cykliska rörelsen mellan att 
uppleva sig frisk och sjuk (II).  
 

Den föränderliga betydelsen av kroppsliga förändringar 
Avhandlingens resultat och annan forskning pekar på att betydelsen av kroppsliga 
förändringar förändras över tid i sjukdomsförloppet. I delstudie II visar resultaten 
att fatigue upplevs som ett hinder här och nu, medan det i delstudie III finns i en 
framtid, om än en mycket mörk sådan. Detta kan bero på att deltagarna i delstudie 
III deltog just för att de hade en uttalad trötthet, men det kan också förklaras av att 
de var närmare döden än männen vid tillfället för intervjuerna som ligger till grund 
för delstudie II (återstående livslängd efter intervjun var i delstudie II i median: 12 
månader respektive knappt 3 månader i delstudie III). Upplevelsen av kroppsliga 
förändringar verkar vara en dynamisk process över tid, där fatigue tycks kunna gå 
från hinder (I, II) till hot (III, IV), för att vid livets slut kunna upplevas som något 
behagligt (II). Vidare förefaller smärta kunna gå från hot (I, II) till hanterbarhet 
(IV).  
 
Även betydelsen av kroppsliga förändringar till följd av kastrationsbehandlingen 
tycks förändras över tid. Upplevelsen av problem med sexualiteten vid prostata-
cancer har beskrivits i tidigare studier, men i dessa har ofta deltagarna varit i olika 
sjukdomsfas och/eller både män med och utan kastrationsbehandling har 
deltagit.t.ex.10,25,52 Eller så har studierna genomförts tidigt under kastrations-
behandlingen, när behandlingen fortfarande var effektiv mot sjukdomen.t.ex.118,119 Det 
som förenar dessa studier är att det förändrade sexuallivet ofta utgör en ansenlig och 
negativ del av männens liv. Ett undantag är Oliffe126 vars fynd visar samstämmighet 
med avhandlingens resultat, det vill säga att männen trots kastrationsbehandlingens 
sidoeffekter inte uttryckte sorg eller en minskad manlighet till följd av detta. I 
intervjuerna med männen i föreliggande avhandling beskrevs inte det förändrade 
sexuallivet som något större problem i nuet (I, II), även om man kunde längta 
tillbaka till sexuallivet som det var innan sjukdom och behandling (I).  
 
Dessa resultat pekar på en skillnad mellan tidig och sen fas av kastrations-
behandlingen, det vill säga mellan situationen då behandlingen nyligen påbörjats, 
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ännu är verksam mot sjukdomen och då de övriga kroppsliga förändringarna är 
begränsade. Detta till skillnad från en senare sjukdomsfas, då PSA-värdet stiger och 
smärta, fatigue och andra kroppsliga förändringar dominerar det dagliga livet.  
 
Betydelsen av kroppsliga förändringar tycks således förändras under sjukdoms-
förloppet. Nödvändigheten av att följa relationen mellan symtomupplevelse och tid 
har påtalats av Henly m.fl.72 och Tishelman m.fl.176 Men inga studier har kunnat 
lokaliseras där patienter följts över tid i syfte att studera förändringar i betydelsen 
eller innebörden av kroppsliga förändringar. Vid mätning av patienters livskvalitet 
och symtom med självskattningsinstrument har dock longitudinell forskning 
genomförts och i det sammanhanget diskuteras begreppet ”response shift”.163,164 Det 
innebär i korthet att skattningen av livskvalitet eller symtom kan förbättras över tid, 
trots att sjukdomen förvärras. Patientens förändrade skattning över tid kan vara 
relaterade till förändring av den egna referensramen, värderingar och/eller begrepps-
bildning, snarare än att följa sjukdomens utveckling.21,163,164 Även om kunskapen om 
response shift är viktig, säger den dock knappast något om på vilket sätt innebörden 
av kroppsliga förändringar förändras över tid och om det finns ett samband mellan 
upplevd innebörd av kroppsliga förändringar och livskvalitet. Forskning visar på 
nödvändigheten av att ta utgångspunkt i den innebörd olika kroppsliga besvär har 
för den unika patienten om vi skall kunna hjälpa att lindra dessa besvär och 
underlätta det dagliga livet för den som är svårt sjuk.5,36,38,39,64,67,94,105 Att uppmuntra 
patienten till att berätta sin historia om och om igen, att berätta om sin ångest om 
vad som kan vara fel och vad som kan komma att hända i framtiden har visat sig 
väsentlig för att kunna understödja den enskilda patientens värdighet och 
upplevelse av att vara frisk.jfr 37-39,66

 
En viss ödmjukhet inför tolkningen att betydelsen förändras under sjukdoms-
förloppet måste dock intas, då endast en av studierna i avhandlingen är 
longitudinell (IV) och de övriga är tvärsnittsstudier (I-III). Här behövs ytterligare 
longitudinella studier. I dessa studier blir det viktigt att överväga när i sjukdoms-
förloppet forskningsintervjuer genomförs och att inte deltagare i olika sjukdomsfas 
blandas om innebörden av kroppsliga förändringar ska studeras.125  
 

De kroppsliga förändringarna tar all tid när döden närmar sig 
Avhandlingens resultat visar vidare att när patienten med tilltagande kroppsliga 
förändringar närmar sig döden upptar de kroppsliga förändringarna successivt allt 
mera tid och kvar blir ett problemfyllt nu och en framtid bortom den egna döden 
(IV). Nuet har fyllts av betydande kroppsliga förändringar och besvär som upptar 
dagen och tiden, och här spelar uppenbarligen smärta, fatigue, illamående och 
andra besvär en framträdande roll. Den anpassning genom förändring av betydelsen 
av de kroppsliga förändringarna, som visat sig tidigare i sjukdomsförloppet, tycks i 
livets slutskede inte längre räcka till. Inte heller här lokaliserades någon forskning 
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som belyser patientens upplevelser av kroppsliga besvär och tid de sista veckorna 
och dagar i livet.  
 
Cannaerts m.fl.19 för dock ett intressant resonemang utifrån en studie i palliativ 
slutenvård. Författarna intervjuade patienter, närstående och vårdpersonal och fann 
att den palliativa vårdens centrala fokus var livet och detta förverkligades genom 
strategierna att skapa rum för att leva och att hjälpa till att fylla rummet så 
meningsfullt som möjligt. För att skapa rum visade sig bland annat kontroll av 
symtom vara en viktig strategi.19 Utifrån våra fynd kan ett liknande resonemang 
föras, det vill säga om att skapa tid för att leva genom att lindra kroppsliga 
förändringar, så att patienten kan använda sin begränsade tid på ett för henne eller 
honom så meningsfullt sätt som möjligt; att ge utrymme för att leva istället för att 
vara upptagen av en sjuk och problematisk kropp som upptar all ens tid.  
 
Litteraturen med relevans till tid och kroppsliga förändringar med cancersjukdom i 
fokus förefaller således vara begränsad. Några studier har delvis berört fenomenet 
tid och symtom, Tishelman m.fl.176 studerade hur temporaliteten varierade mellan 
olika symtom vid lungcancer utifrån prospektivt insamlade data. Problem med 
andning och smärta beskrevs i förhållande till dåtid, nutid och framtid, medan 
fatigue beskrevs i nutid.176 Ramfelt m.fl.138 intervjuade patienter med kolorektal-
cancer vid tre tillfällen med fokus på meningsskapande. De fann att kroppens 
förändringar och den osäkerhet det medförde för vissa innebar en förlust av 
temporalitet, det vill säga både av dåtid och framtid.138 Rasmussen och Elverdam142 
intervjuade personer kurativt behandlade för cancersjukdom vid två tillfällen om tid 
i vardagslivet. Deltagarna beskrev hur cancerdiagnosen förändrade uppfattningen av 
tid, hur de genom diagnosen konfronterats med döden och därigenom tillfälligt 
förlorade sin framtid. Eventuella kroppsliga förändringars roll i detta diskuterades 
inte.142 Det förefaller alltså som att upplevelsen av tid (att man blir medveten om att 
den är ändlig och att sjukdomen faktiskt har potentialen att förkorta ens liv) och 
temporalitet (att dåtid och framförallt framtiden krymper) påverkas av att insjukna 
i en cancersjukdom och måste vara ett angeläget fokus för framtida omvårdnads-
forskning.  
 

Att pendla mellan att uppleva sig frisk och sjuk  
I delstudie II framkom att en innebörd av kroppsliga besvär vid HRPC och skelett-
metastaser var att leva i en cyklisk rörelse mellan att uppleva sig frisk respektive att 
uppleva sig sjuk, se figur 2. Delstudien visade att det är möjligt att uppleva friskhet, 
trots en obotlig och avancerad cancersjukdom. Denna modell har stora likheter 
med Paterson och Thornes "Shifting Perspectives Model of Chronic Illness” som 
utvecklades kring senaste sekelskiftet efter en metasyntes av kvalitativa studier av 
vuxnas erfarenheter av kronisk sjukdom.128,129,174 Författarna visar att den som lever 
med kronisk sjukdom, för att göra världen begriplig, lever i en kontinuerligt 
växlande process mellan att ha ”wellness” (friskhet) respektive ”illness” (sjukdom) i 
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förgrunden. När sjukdomen är i förgrunden dominerar lidande, känsla av börda 
och förlust, och nya besvär drar uppmärksamhet till sjukdomen. När istället friskhet 
är i förgrunden finns möjlighet till meningsfull förändring, omvärdering om vad 
som är uppnåeligt och normalt. Känslan av kontrollförlust är en viktig faktor i 
skiftet från att ha friskhet och till att ha sjukdom i förgrunden. Växlingen från 
sjukdom till friskhet i förgrunden beskrivs som en aktiv process som triggats av en 
önskan att återvända till ett friskhetsperspektiv.128,129 Det handlar inte om någon 
form av förnekande, detta begrepp har enligt Paterson liten eller ingen relevans vid 
kronisk sjukdom,128 en tolkning som stöds av resultaten i denna avhandling. Vad 
som blir tydligt i vår studie (II), i relation till Paterson, är de kroppsliga 
förändringarnas betydelse för rörelsen mellan att uppleva friskhet och sjukdom. En 
förklaring till tydligheten i avhandlingens resultat är kanske att prostatacancer-
sjukdom ofta har ett jämförelsevis långsamt sent stadium med bibehållna kognitiva 
funktioner hos patienten, vilket möjliggör en relativt opåverkad datainsamling. 
 
Det finns också likheter mellan tolkningar av hälsobegreppet i förhållande till 
sjukdom och den cykliska rörelsen mellan att förlora och återvinna upplevelsen av 
att vara frisk beskriven i delstudie II. Norberg m.fl.121 beskriver hälsa som en process 
och en relation mellan motpolerna hälsa och ohälsa (upplevelsen) å ena sidan och 
mellan sjukdom och friskhet (här frånvaro av sjukdom) å den andra. Författarna 
beskriver hur människan kan röra sig mellan upplevelsen ohälsa och hälsa vid 
sjukdom såväl som då hon är frisk.121 Den cykliska rörelsen mellan att förlora och 
återvinna upplevelsen av att vara frisk som beskrivs i delstudie II (figur 2) kan alltså 
sägas beskriva processen av att uppleva ohälsa respektive hälsa vid sjukdom 
beskriven av Norberg m.fl.121 En pendling mellan motstridiga känslor under 
döendet har tidigare också beskrivits av två pionjärer inom den svenska forskningen 
kring döende och död, Feigenberg 197751 och Qvarnström 1979137.160 Russel och 
Sander149 har beskrivit kvaliteten på en värdig vård i livets slut i termerna av att 
möjliggöra en frisk död (”healthy death”) och menar också att en döende person kan 
uppleva hälsa.149  
 
Under avhandlingsarbetet och i relation till att uppleva sig frisk vid obotlig cancer-
sjukdom ställdes frågan om männen lider, och svaret var och är inte alldeles 
självklart. Utan att bli motsagd skulle deltagarnas situation i de fyra studierna 
kunna tolkas som ett lidande, men faktum är att de inte beskrev sig själva som 
lidande. Frågan är om lidande delvis handlar om perspektiv, om det är den som 
själv är sjuk eller den yttre betraktaren som bedömer vad som är ett lidande? Utifrån 
denna avhandling går det inte att svara på frågan om det är så eller inte, men frågan 
stämmer till eftertanke, inte minst med avseende på hur vårdpersonal ser på 
patienten: som en lidande och döende cancersjuk stackare eller som en kompetent 
individ som strävar efter att uppleva sig frisk så länge som möjligt? Här kan 
jämföras med Ödling m.fl.187

 som visat hur vårdpersonalen hade negativa och 
mörka associationer kring bröstcancer och såg kvinnor som blev inlagda på vård-
avdelningen som döende trots att prognosen var god.187  
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Fenomenet lidande är dock mycket komplext och Öhlén188

 menar att 
beskrivningarna av lidande i litteraturen ofta har en eller få dimensioner trots dess 
komplexa och mångdimensionella natur.188 Lidande beskrivs ofta i allmänhet och 
kliniskt som något generellt och statiskt, medan det snarare är individuellt och 
föränderligt.150

 
Nästan alla deltagare i avhandlingens delstudier var födda i norra Sverige och i 
delstudie II användes ett citat ur Pölsan av den Västerbottniske författaren Torgny 
Lindgren (1938-)101 för att belysa synen på lidande i denna kulturella kontext. 
Romanen utspelar sig delvis under 1940-talet i det av tuberkulos härjade 
Västerbottniska inlandet. Den nyinflyttade folkskolläraren talar med sin hyres-
värdinna om det lidande han uppfattar att trakten bär spår av:  

 
Lidanden? sade Eva Marklund. Aldrig att jag sade lidanden! ((…)) Vi lider 
inte, sade hon. Vi har aldrig lidit. Vi vet vad lidande är, det har aldrig 
drabbat oss. Vi uthärdar. För det mesta uthärdar vi med glädje.101 (s.52)

 
Romanfiguren och hyresvärdinnan Eva Marklund ser sig inte som lidande utan 
uthärdar och dessutom uthärdar hon med glädje, trots att maken vistas på 
sanatorium med en oviss framtid. Männen i delstudie II beskriver sig också närmast 
som uthärdande. Frågan är alltså om att lida eller att uthärda är kanske en fråga om 
perspektiv, ett utifrån- respektive ett inifrånperspektiv?  
 
Morse114 talar om uthärda (”enduring”) som tyst lidande, som tillåter personen att 
bibehålla kontroll och detta är den förväntade kulturella normen. Det beskrivs som 
ett privat tillstånd och ett undertryckande av känslor.114 När det sedan visar sig att 
sjukdomen är dödlig beskrivs en rörelse mellan att uthärda för att leva (”enduring 
to live”) och att uthärda för att dö (”enduring to die”), vilken styrs av den fysiska 
försämringen.127 Denna form av uthärdande var dock inte synligt hos deltagarna i 
avhandlingens delstudier, utan de uttryckte sina känslor. Dock är väl frågan om 
betydelsen av uthärda och endure går att jämföra rakt över olika språkliga och 
kulturella kontexter? När Howard76 granskat delstudie II antyder hon att uthärda 
skulle ha med den kulturella kontexten att göra; att berättelser om att uthärda är 
den kulturellt favoriserade i denna kontext i syfte att bevara hoppet.76 Det kan vara 
möjligt, men det förefaller som männen i avhandlingen snarast går i och ut ur 
lidande, i form av förtvivlan eller att uppleva sig sjuka, men hela tiden uthärdar.  
 
Ett generellt lidandebegrepp förefaller således tveksamt utifrån avhandlingens 
resultat. Frågan är, som sagt, om det vi som yttre betraktare tolkar som ett lidande 
alltid upplevs som ett lidande? Under avhandlingsarbetet har ett skönlitterärt citat 
varit betydelsefullt vid reflekterandet kring lidandet. Imre Kertész skriver i Mannen 
utan öde88 om en judisk tonårings färd genom olika koncentrationsläger under 
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andra världskriget, i följande citat försöker huvudpersonen vid hemkomsten efter 
kriget förklara vad han upplevt: 

 
…För övrigt”, tillade jag, ”lade jag inte märke till några fasor” – och då 
märkte jag att de blev mycket överraskade. Vad menade jag med det – 
undrade de – att jag ”inte lade märke till”? Men då frågade jag i stället dem: 
och vad hade de gjort under de där svåra tiderna? ”Ja… vi levde”, sa den ene 
fundersamt. ”Vi försökte överleva”, tillade den andre. Just det: de tog också 
hela tiden ett steg i taget konstaterade jag. Vad skulle det betyda, att de ”tog 
steg”? sa de oförstående, och då berättade jag för dem hur det gick till i 
exempelvis i Auschwitz.88 (s.202) 

 
Den unge mannens helvete i att genomleva koncentrationsläger beskrivs i boken. 
Men huvudpersonen berättar inte om det som ett helvete, utan som att det hela 
tiden handlade om att fortsätta att gå. Detta att hela tiden ta ytterligare ett steg kan 
kanske jämföras med att leva med en livshotande sjukdom, som cancersjukdom i 
sent skede. Där det inte främst handlar om ett lidande, ett helvete, som vi som yttre 
betraktare ser det, utan att försöka hitta ett sätt att leva vidare, att fortsätta att gå, 
att ta ett steg till. Att livet är viktigare än döden för personer med obotlig 
cancersjukdom även i livets slutskede har också visats av Carter m.fl.22 Trots allt 
handlar det kanske framförallt om livsvilja, eller som Kastenbaum skriver: ”först och 
främst handlar livet om att hålla sig vid liv”84 (s.xvii, egen översättning) Jämförelsen med 
erfarenheten av koncentrationsläger beskrivet i en roman är kanske extrem och 
haltar, men den säger samtidigt något om hur det kan vara när livet hotas, och hur 
vi hanterar det och anpassar oss (jämför med coping-21 och adaptations-
begreppen182). Något som stämmer till eftertanke om hur vi som vårdpersonal ser på 
och bemöter patienten; att möjliggöra för patienten att fortsätta att gå och att ta ett 
steg i taget trots den dödliga sjukdomen är kanske ett sätt att formulera den 
palliativa vårdens viktigaste uppgift.  
 
Ytterligare en fråga som väckts under avhandlingsarbetet är vad som i livets 
slutskede sker med den döendes förhållande till kroppen? En fråga som inte 
besvaras av de olika teorier kring döende som har kritiserats för att kroppens 
förändring inte har integrerats i beskrivningar av döendeprocessen, det vill säga 
döendets kroppslighet har ofta förbisetts.34,84,85,139 I delstudie III förefaller det som att 
när individen närmar sig döden sker ett slags delning mellan den kroppsliga 
upplevelsen och förståelsen av denna upplevelse. Det pekar på en värld, där 
personen ännu inte är ”redo” att dö, men där kroppen, genom fatigue, signalerar att 
”den” börjat göra sig redo. I delstudie IV blir en annan delning synlig: den mellan 
en sjuk, problematisk och döende kropp och vad som händer efter den egna döden. 
Detta uttrycks genom förberedelser av testamente, reflektioner om att skriva om sitt 
liv, och tankar på om det finns ett liv efter detta. Framtiden blir något bortom den 
egna tillvaron av smärta, fatigue, illamående och andra kroppsliga besvär, där 
personen själv inte är med. En liknande delning i livets slutskede har beskrivits av 
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andra, till exempel av Copp,34,35 som en delning mellan kropp och person när döden 
närmar sig. Rasmussen m.fl.140 har beskrivit detta som att inte uppleva sig vara 
hemma i sin kropp, och Lawton99 som en rörelse från att vara ett kroppssubjekt till 
att bli ett kroppsobjekt. I en cancerkontext, om än kurativ, använder Ramfelt 
m.fl.138 ”dichotomized embodiment” (s.146) för den av sjukdom påverkade kroppen, 
förlust av integritet och temporalitet och förändrat egenvärde. Begreppet förklaras 
inte närmare, men förefaller relevant i detta sammanhang om vi utgår från 
betydelsen: en spricka mellan kroppen vi är och kroppen vi har. Här finns något 
intressant, men paradoxalt, att å ena sidan beskriva den levda kroppen som något 
odelbart, men att vi å andra sidan har visat att något tycks ske när livets slut närmar 
sig; en distansering mellan personens själ eller medvetande och den sjuka kroppen. 
Är det en klassisk dualism, en delning av kropp och själ enligt Descartes,116 trots 
ställningstagandet om den levda kroppen och helhetssyn som utgångspunkt? Det är 
möjligt, men det kan heller inte uteslutas att fynden indikerar att något sker med 
vår levda kropp, mellan vad vi människor tänker och vårt kött när det bryts ned och 
vi närmar oss döden. För att förstå denna process är ytterligare forskning 
nödvändig.  
 
Utifrån fynden i avhandlingen kan vi säga att när de kroppsliga besvären är utom 
kontroll och deras betydelse oklar beskriver personen sig som sjuk och en splittring 
mellan kropp och person träder fram. För att befrämja upplevelsen av att vara frisk 
visar denna avhandling och annan forskning på vikten av att vid lindring av 
kroppsliga besvär utgå från den betydelse patienten själv ger förändringen. Det 
betyder att vi som vårdpersonal ska använda vår kunskap i relation till den unika 
situation och person vi har framför oss, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att 
lindra och underlätta livet med kroppsliga besvär. Detta för att frigöra tid till det 
som är viktigt för personen, för att kunna leva i värdighet och få dö ”frisk”. 
 

Metodologiska överväganden 
Denna avhandling baseras i huvudsak på intervjuer. Det övergripande kvalitets-
begreppet för att bedöma datainsamling, tolkning och slutsatser vid forskning av 
människors upplevelser beskrivs av Polit och Beck133 vara trovärdighet 
(”trustworthiness”) och för att uppnå detta krävs: tillförlitlighet (”credibility”), 
pålitlighet (”dependability”), bekräftelsebarhet (”confirmability”) och överförbarhet 
(”transferability”).133 Även om följande reflektion utgår från tillförlitlighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är texten strukturerad efter 
forskningsprocessens kronologi från design till utarbetande av manuskript. 
 
Medförfattarna i delstudierna har på olika sätt varit delaktiga i avhandlingsarbetet: 
Docent Birgit H Rasmussen (BHR), Institutionen för Omvårdnad, Umeå 
universitet, har varit delaktig i projektets design, läst intervjuer, varit delaktig i 
analys och i utarbetandet av manuskript (I-IV). Professor Anders Widmark (AW), 
Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet, har varit 
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delaktig i projektets design, har läst delar av intervjuer, läst och lämnat synpunkter 
på manuskript och diskuterat delstudierna i seminarier (I-III). Det har varit 
berikande att dessa båda delvis har olika perspektiv, BHR från palliativ omvårdnad 
respektive AW med medicinskt perspektiv och kliniskt erfarenhet av män med PC. 
Professor Lars-Christer Hydén, Tema Kommunikation, Linköpings universitet, har 
bidragit med sin expertis inom kommunikation i delstudie IV. Han har varit 
delaktig i delstudiens design, läst intervjuer, varit delaktig i analys och i 
utarbetandet av manuskript.  
 
I den longitudinella studien (I, II, IV) var ambitionen initialt att urvalet skulle vara 
konsekutivt från en kirurg-/ortopedklinik. För att snabba på rekryteringsprocessen 
inkluderades ytterligare två enheter (palliativ AHS och onkologisk klinik). I 
slutskedet av rekryteringen gjordes vad som närmast kan beskrivas som ett 
strategiskt urval för att erhålla maximal variation av deltagare vad gällde ålder, 
utbildning och yrke. Nu i efterhand hade ett annat urvalsförfarande som t.ex. att 
inkluderat män med HRPC och skelettmetastaser som upplevde sig friska 
respektive sjuka att följa över tid varit fördelaktigt, men den kunskapen fanns inte 
när projektet startade och deltagarna rekryterades, utan denna kunskap är ett av 
avhandlingens resultat.  
 
Som beskrevs i inledningen av avhandlingen har OLi arbetat inom AHS, trots detta 
gjordes följande något förvånade reflektion i forskningsdagboken tidigt under inter-
vjuerna av männen i med HRPC och skelettmetastaser: 
 

Männen mår bättre än väntat, inte de förväntade besvären med dödsångest 
och frustration över sexuell dysfunktion. Dock funderar jag om dessa män 
överhuvudtaget upplever sig som sjuka? Intervjuerna talar kanske för att de 
inte gör det. 
 

Det var alltså inte en förväntad dödsångest och sexuell frustration männen gav 
uttryck för, vilket således motsade förförståelsen och ur det perspektivet kan sägas 
styrka fynden i avhandlingen.  
 
Värdet av att göra upprepade intervjuer över tid är stort dels för att den som 
intervjuar har möjlighet att följa upp det sagda och fråga om oklarheter, dels också 
för att en relation utvecklas, som möjliggör en mera avslappnad intervjusituation, 
som därmed kan fördjupa innehållet och höja kvaliteten på intervjuerna.112 Under 
den longitudinella datainsamlingen (I, II, IV) fick OLi vid åtskilliga tillfällen 
bekräftat att männen upplevde intervjuerna som något positivt, en möjlighet att få 
berätta om sin situation. Men ett problem och en svaghet med avhandlingen är att 
endast en delstudie baseras på longitudinella data och de tre övriga är 
tvärsnittsstudier. Detta i synnerhet då resultatet i stor utsträckning kommit att 
handla om sambandet mellan tid och kroppsliga förändringar i relation till 
sjukdomsförloppet. Å andra sidan är tidens betydelse ett av avhandlingens 
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huvudfynd, inte dess utgångspunkt, och pekar snarast ytterligare på vikten av 
longitudinella studier. 
 
De allra flesta intervjuerna genomfördes i deltagarnas eget hem, det var de som 
bestämde plats och tid. Hemmet som intervjuplats är fördelaktig för den som 
intervjuas, att ha möjlighet att vara på sin trygga ”hemmaplan”. En deltagare valde 
dock att bli intervjuad via telefon (I) respektive på sjukhuset (II). Att genomföra 
intervjuerna i hemmet innebar dock att några makor inledningsvis spontant deltog i 
intervjuerna vid den longitudinella datainsamlingen. Kvinnorna tog på intet sätt 
över någon av intervjuerna, utan bidrog till männens berättelser med korta 
kommentarer. Dock går det inte att bortse ifrån att kvinnornas närvaro också kan 
ha hindrat männen att utveckla känsliga ämnen t.ex. angående sexuallivet. Hur stor 
påverkan detta fick är svårbedömt, men har knappast i någon större omfattning 
försämrat kvaliteten på intervjuerna. I den fortsatta datainsamlingen klargjordes att 
det var individuella intervjuer med männen. 
 
Vid ett par tillfällen avböjde deltagare i den longitudinella studien (I, II, IV) 
medverkan i intervju, det vill säga efter de två inledande intervjuerna. Framförallt 
gällde detta vid försämring, då de ansåg sig vara för ”dåliga”. Skälet föreföll inte 
enbart vara att de själva inte skulle orka, utan också för att männen inte trodde att 
de i intervjun skulle förmå att tillföra något av värde. Trots försäkringar och milda 
övertalningsförsök, så blev det få intervjuer i livets slutskede. Att männen agerade 
på detta sätt är knappast förvånande, men en reflektion som kan göras är vad 
forskaren ser eller får tillgång till, respektive vad en sjuksköterska i t.ex. AHS ser? 
Det vill säga under vilka omständigheter äger de olika ”hembesöken” rum. 
Intervjuer genomförs sannolikt när deltagaren mår ganska bra, upplever sig frisk. 
När sjuksköterskan vid AHS gör hembesök sker det ofta på grund av att patienten 
har problem av något slag, upplever sig sjuk. Detta ger olika perspektiv, sjuk-
sköterskan ser kanske främst problemen och forskaren möjligen mer av det friska 
livet. Det ena är inte mer sant än de andra, men de olika perspektiven måste 
beaktas. En styrka vid datainsamlingen och senare under analysen har varit att OLi 
har klinisk erfarenhet av palliativ vård och att de fältanteckningar från telefonsamtal 
och vårdavdelningsbesök etc. som dokumenterades beskrev situationer då intervjuer 
inte blev aktuella, det vill säga också då männen var försämrade. Dessa faktorer 
bedöms ha ökat resultatens tillförlitlighet genom att ge en mera heltäckande och 
nyanserad bild vid analyserna av intervjuerna.  
 
I delstudie I valdes den beskrivande analysmetoden QD, då syftet var att beskriva 
männens upplevelse av kroppsliga förändringar och då data från både intervjuer och 
livskvalitetsformulär skulle ingå. I delstudie IV valdes analys av diskurs för att 
undersöka vad männen sade och hur de talade om tid och temporalitet, och hur 
detta förändrades över tid. De två metoderna påminner om varandra i analys-
förfarandet, men har sina ursprung i omvårdnad respektive i sociologi och har 
därmed olika fokus. QD fokuserar på beskrivning av upplevelser, och analys av 

48 



 

diskurs fokuserar på det talade språket (lingvistik) och inte innebörder som vid t.ex. 
fenomenologisk-hermeneutisk analys. 
 
I två av delstudierna (II, III) valdes fenomenologisk-hermeneutik utifrån 
forskningsfråga och syfte, men metoden har också en för författaren tilltalande 
struktur av pragmatiska eller hantverksmässiga skäl än av enbart filosofiskt skäl 
(frånsett grundläggande ontologiska och epistemologiska antaganden). Om ett 
fenomenologisk-hermeneutiskt arbetssätt parallellt skulle användas i ett helt annat 
sammanhang, till exempel för att tillverka en skärbräda (motsvarar då det fenomen 
som ska studeras), så skulle arbetet kunna förlöpa på följande vis. Först den naiva 
förståelsen som en formulering av vad det handlar om, att i skrift formulera den 
intuitiva känsla som texten föder (en ”hypotes” om man vill, dock med den 
skillnaden att den naiva förståelsen inte verifieras eller falsifieras utan är en aktiv 
text som utvecklas under analysarbetets gång). Den naiva förståelsen kan överföras 
till hur ett utvalt trästycke, som ska bli skärbrädan, vänds och vrids för att 
hantverkaren ska göra sig en bild av vad det har potential för, vilka möjligheter det 
bär på. Den efterföljande strukturanalysen är ett sätt att kontrollera och visa på om 
den naiva förståelsen har stöd i data. Här kommer verktygslådan eller maskinparken 
fram och verktyg avgörs naturligtvis av data och forskningsfråga, och inte alltid med 
bara ett verktyg utan emellanåt måste flera olika till, som i delstudie II med narrativ 
analys eller genom att identifiera metaforer. Trästycket sågas till, visar sig ha en 
kvist olämpligt till och får sågas på ett annat sätt. På grund av en spricka i träet 
måste också några millimeter extra hyvlas bort och därefter fräses kanten på 
trästycket. Slutligen den tolkade helheten som sammanfattar och lyfter analysen 
ytterligare. Kanske som att putsa och slutligen olja in skärbrädan, så att träets 
ådring framträder tydligt. Skärbrädan blir inte bara vacker, utan den blir också 
sammetslen och tålig. 
 
Vad gäller resultatet av analyserna, så har inte deltagarna i efterhand systematiskt 
tillfrågats för att verifiera resultatet. Det var inte möjligt i delstudie III och IV, då 
deltagarna redan var avlidna, vilket även huvuddelen av deltagarna i delstudie I och 
II gjort innan analysen var klar. Det är knappast heller meningsfullt ur 
trovärdighetssynpunkt att söka verifiering av deltagarna, när analysen och resultatet 
är tolkade betydelser av ett fenomen (II, III).148 Men den longitudinella delen av 
datainsamlingen möjliggjorde att kontrollera om delar av innehållet i intervjuerna 
missuppfattats. Modellen med den cykliska rörelsen att pendla mellan upplevelsen 
av att vara sjuk och frisk i delstudie II (se figur 2) diskuterades med några deltagare 
och bekräftades då också. 
 
Avhandlingen har inte haft något uttalat genusperspektiv, men det vore naivt att 
hävda att avhandlingen speglar både kvinnor och mäns situation, då 21 av de totalt 
24 deltagare i de olika delstudierna var män. Ett exempel på den manliga 
dominansen, vilket blir en självklarhet med prostatacancer som fokus, kan kanske 
vara de tydliga fysiska uttrycken för sjukdomen i delstudie I och II som 
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exemplifieras med att inte längre kunna klippa gräset eller skotta snö. Man kan 
naturligtvis fråga sig om att uppleva sig frisk vid obotlig cancersjukdom enbart 
gäller PC och följaktligen kanske skulle vara en manlig företeelse, det är det dock 
knappast. I "Shifting Perspectives Model of Chronic Illness” uttrycks inte heller 
någon skillnad mellan kvinnor och män.128,129 Ett annat exempel är frågan om det 
sätt på vilket Edvin och Tryggves syn på framtiden uttrycks i den sista intervjun i 
delstudie IV är ett uttryck för ett mönster att sörja som är vanligare hos män än 
kvinnor i västvärlden. Det vill säga det som beskrivits som ett instrumentellt sätt att 
sörja genom att vara aktiv, att handla och göra saker, inte minst av fysisk natur.172 
Här krävs också ytterligare forskning. 
 
Enligt Ricoeur147 är det alltid möjligt att argumentera både för och mot en tolkning, 
att ställa olika tolkningar mot varandra och att jämka mellan dem. Han beskriver 
validering som ett argumenterande försök, där författaren genom att publicera sina 
fynd placerar in dem i en pågående diskurs.147 Kvale96 menar att en studie får sin 
trovärdighet genom andra forskares bedömning av dess tillförlitlighet, att resultaten 
bedöms så trovärdiga att de litar på och använder dem i sitt eget arbete.96 Därför 
kan man inte säga att resultatet av denna avhandling är direkt generaliserbart till 
andra kontexter, utan snarare om resultaten förmedlar sådana insikter och 
betydelser att det blir möjligt för läsaren att förstå sin egen kliniska vardag på ett 
nytt sätt, och förhoppningsvis bli en bekräftelse av det som redan görs eller bidra till 
förändring.139  
  

Slutsatser  
Det grundläggande motivet för avhandlingen var att bidra med kunskap, för att 
underlätta att leva med en sjuk och borttynande kropp för den som är obotligt 
cancersjuk med fokus på PC. Den övergripande forskningsfrågan var att förstå mer 
om vad det betyder att leva med obotlig cancersjukdom fram till döden, med fokus 
på de kroppsliga förändringar som sjukdomen innebär. Avhandlingen har framför-
allt visat på de kroppsliga förändringarnas komplexitet vid obotlig cancersjukdom 
genom dessas starka koppling till tiden, slutsatserna kan formuleras på följande sätt:  

- Betydelsen av kroppsliga besvär förändras under sjukdomsförloppet (I-IV).  

- De kroppsliga förändringarna tilltar närmare döden och upptar då alltmer tid 
(IV) 

- De kroppsliga förändringarna har stor betydelse för den cykliska rörelsen mellan 
att uppleva sig frisk och sjuk (II).  
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Kliniska implikationer 
Vad kan då vårdpersonal, utifrån avhandlingens resultat göra för att underlätta livet 
fram till döden för patienten med fokus på de kroppsliga förändringar som cancer-
sjukdomen innebär? De kliniska implikationerna kan sammanfattas med betydelsen 
av de oskiljaktiga palliativa hörnstenarna symtomlindring och kommunikation, där 
vården understödjer patientens egna strategier att hantera sin sjukdom. 
 
Utifrån avhandlingens resultat kan ytterligare argument för snabba och effektiva 
insatser för att lindra kroppsliga besvär formuleras. För det första för att möjliggöra 
att personen med obotlig cancersjukdom ska kunna uppleva sig frisk i mesta 
möjliga utsträckning med målsättning att kunna dö frisk. För det andra för att 
frigöra tid, det vill säga genom att snabbt initiera insatser möjliggöra för personen 
att till exempel orka läsa en bok, lyssna på musik eller samtala med en vän. Det är 
viktigt att vi som vårdpersonal är medvetna om betydelsen av snabba åtgärder även 
sent i sjukdomen, då finns inte tid att vänta och se. 
 
Betydelsen av kommunikation är också känd, att i detta sammanhang ge patienten 
möjlighet att berätta om sin vardag, om sin situation, är betydelsefullt för att skapa 
mening för de kroppsliga förändringarna och konstruera ny förståelse av sjuk-
domen.75,93,94 Patientens egen historia är av fundamental betydelse i denna 
process.20,57,66,92 Genom att berätta om och reflektera kring sin situation möjliggöra 
en ökad förståelse och därigenom förhoppningsvis uppleva kontroll över situationen 
och kanske åter uppleva sig frisk. Berättandet har också betydelse för vård-
personalens förståelse av den betydelse de kroppsliga förändringarna har för 
patienten och vilka åtgärder som kan vara relevanta för den unika personen framför 
oss. Sannolikt får vi en annan kunskap om vi inte enbart frågar efter i förväg 
definierade och namngivna symtom, utan istället ber personen berätta om vilka 
besvär, problem eller behov sjukdomen orsakar i vardagslivet.37,39 Varför inte börja 
med frågan: ”Kan du berätta hur din dag ser ut just nu?”. Det vill säga innan vi 
utifrån vår kunskap och erfarenhet frågar patienten om förväntade förändringar och 
besvär av sjukdom och behandling. 
 
Det är också viktigt att som vårdpersonal inte hindra patientens möjlighet att åter-
vinna friskheten genom att enbart fokusera på sjukdomen och dess konsekvenser, 
eller än värre att förutsätta att talet om att vara frisk är patologiskt och orsakat av 
bristfällig information eller att personen ”förnekar sanningen” (II, III). Viktigt är 
istället att lyssna aktivt på vad som sägs och berättas, till exempel att tala om fatigue 
kan kanske vara ett indirekt och därigenom mindre smärtsamt sätt att tala om 
döden (III). Vidare, hur patienten använder tid och temporalitet i språket kan 
kanske ge viktig information var i sjukdomsförloppet hon eller han befinner sig 
(IV). Det är dock inte alldeles enkelt att verkligen höra det man lyssnar på. Det 
kräver särskild uppmärksamhet och sannolikt övning, eftersom: ”människor upplever 
och vet mer än de kan uttrycka och vi har förmåga att höra”.69 (s.30, egen översättning)
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Förslag på framtida forskning 
Avhandlingens resultat har genererat en mängd nya forskningsfrågor, här 
presenteras fyra som bedöms särskilt angelägna: 

- Hur förändras betydelser av kroppsliga förändringar över tid vid obotlig cancer-
sjukdom och vad påverkar i så fall denna rörelse? (t.ex. att betydelsen av fatigue 
förändras under sjukdomsförloppet från att vara ett hinder till att bli ett hot, för 
att vid livets slut upplevas som något behagligt).  

- Kan fatigue vid obotlig cancer lindras genom att patientens egna strategier 
utforskas genom berättandet? Det vill säga genom att kombinera medicinska, 
sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska åtgärder med ett omvårdnadsperspektiv, 
där betydelsen av sjukdom, fatigue och egna strategier utforskas genom 
berättande. Denna strategi har visat sig framgångsrik vid andnöd hos patienter 
med lungcancer.16,40  

- Kan att bistå patienten med att skriva sin livsberättelse påverka de kroppsliga 
förändringarna och öka möjligheten att uppleva sig frisk i livets slutskede? Här 
kan ”Dignity therapy”27 vara ett alternativ, det vill säga möjliggöra för den 
döende att berätta sin livshistoria vid ett bandinspelat samtal utifrån 
strukturerade frågor (de delar av sitt liv man minns bäst eller som varit mest 
betydelsefulla, hopp och drömmar för de efterlevande etc.). Samtalet skrivs 
sedan ut till en berättelse som lämnas till berättaren att behålla eller lämna vidare 
till närstående. Detta tillvägagångssätt har visat lovande resultat genom att bl.a. 
depressiva symtom minskat och känslan av värdighet har förbättrats, trots att 
den fysiska förmågan försämrats under döendet.27  

- Hur kan döendets kroppslighet bättre integreras i teorier om döendet? Framför-
allt med fokus på frågan om vad som främjar eller motverkar ”delningen” 
mellan kroppen och personen när döden närmar sig.   
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
The trajectory of living with incurable cancer is characterized by increasing bodily 
deterioration and problems. Hormone refractory prostate cancer (HRPC) with 
skeletal metastases is no exception, and entails significant bodily changes and 
problems from both the treatment and the disease itself. For example, there are 
changes in the men’s sex life due to androgen deprivation therapy (ADT), fatigue, 
and pain. However, although the diagnosis is common, our knowledge of living 
with bodily changes as death approaches, both in advanced prostate cancer and in 
incurable cancer in general, is still limited.  
 
The overall aim of this thesis is to illuminate and describe bodily changes in 
incurable cancer, with focus on prostate cancer, from the patient’s perspective. The 
thesis consists of four papers (referred to in the thesis by their Roman numerals), 
each of which illuminates various aspects of the phenomenon, with the following 
specific aims:  
 
I. To describe the experience of physical symptoms in men with HRPC and 

skeletal metastases.  

II. To illuminate meanings of living with bodily problems, as narrated by men 
with HRPC and skeletal metastases. 

III. To illuminate meanings of the phenomenon fatigue as experienced by patients 
with cancer in palliative care. 

IV. To describe how men with HRPC and skeletal metatheses talk about time as 
bodily changes increase and death approaches.   

 
Data are based on interviews (I–IV) and a quality of life questionnaire (I), and the 
study design is cross-sectional (I–III) and longitudinal (IV). In paper I, 20 men 
answered a quality of life questionnaire before participating in semi-structured 
interviews. The interviews were analyzed using qualitative description. Findings 
show that the dominant symptoms were lack of energy, and pain. When talking 
about lacking energy, the men described three different variants of the problem, 
namely, lack of mental energy or initiative, lack of strength and stamina, and 
tiredness or sleepiness. Also, three different types of pain were described, pain from 
skeletal metastases, a diffuse moving pain, and pain not directly caused by the 
prostate cancer. Though the majority of the men scored that they were dissatisfied 
with their sex life, they did not describe this as a major distress in the interviews. 
The findings also show that symptoms in general differed in occurrence, extent, 
and meaning between the men, despite the same diagnosis, disease stage, and 
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treatment (ADT), and that symptoms were not necessarily experienced as problems 
or as causing distress.  
 
In paper II, research interviews were performed with 18 of the 20 men with HRPC 
and skeletal metastases interviewed in study I, and the text was analyzed using a 
phenomenological-hermeneutic approach. As in study I, findings from study II 
show that the most prominent problems were pain and fatigue; however, that pain 
and fatigue had different meanings. Thus, pain was synonymous with cancer. It 
could be alleviated, but it was a constant threat, both now and in the future, and 
symbolized a painful death. Fatigue was seen as a hindrance in the present. It was 
experienced as less threatening than pain, but as something that very little could be 
done about. Fatigue was viewed as representing the natural course of death, as 
eventually sleep into death.  
 
An important finding was that one meaning of bodily problems is to live in a 
cyclical movement of losing and reclaiming wellness. Understanding, and, to some 
extent, being in control of, bodily problems makes it possible to experience 
wellness. When the bodily problems increase or change or when new problems 
appear, or become a hindrance in the daily life, the experience of being ill returns.  
 
In paper III, we performed research interviews with four patients with cancer in 
palliative care. In the analyses, a phenomenological-hermeneutic approach was 
used. The findings indicate a world in which one meaning of fatigue connected 
with incurable cancer is a lived bodily experience of approaching death. 
Comprehending fatigue in this way allows an understanding of the paradox found 
in the text, namely, of struggling against fatigue, and hoping to overcome it, but 
expecting failure. The paradox represents a struggle between the body and the 
mind, between bodily experiences and intellectual understanding. The body, 
through fatigue, signals that death is approaching, but the person is not yet “ready”.  
 
Time and temporality in connection with bodily changes have come into the 
forefront during the thesis work. Thus, in paper IV the focus is on the change in 
temporal awareness, as manifested in the narrations of two men with HRPC and 
skeletal metastases as they approached death. The men participated in interviews 
during the last part of their lives. Both shared a similar disease trajectory, with 
increasing bodily change and decreasing physical function, and both had a lingering 
cancer death. The first and last research interviews were analyzed using a discourse 
analytic method. Findings showed that the temporal awareness in the interviews 
changed as the illness progressed and death approached. In the last interviews, the 
present was flooded with bodily problems; the past and the future were hardly 
present except for a future beyond death. Pain, fatigue, nausea, and other bodily 
problems figured largely in this change, and there was no time for much else besides 
attending to bodily needs in a present which was dominated by problems. 
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This thesis provides important insights into the phenomenon of bodily changes 
when living with incurable cancer, with focus on prostate cancer. The thesis shows 
the connection between bodily changes and time, where different bodily changes 
have different meanings, and meanings seem to change during the illness trajectory 
(I–IV). Thus, pain seems to change, from being a threat (I, II) to being something 
manageable (IV). Similarly, fatigue changes, from being seen as a hindrance (I, II) 
to being experienced as a threat (III, IV), and may at the end of life be experienced 
as comfortable (II). Also, when death is approaching, bodily changes seem to take 
up “all” the time, and all that is left is the present filled with problems (IV). These 
findings should, however, be interpreted with caution as only one of the studies in 
the thesis is longitudinal (IV). Further longitudinal research is needed. Further, the 
thesis shows that bodily changes in incurable cancer have a great influence on the 
cyclical movement between losing and reclaiming wellness (II). Since meanings of 
bodily changes seem to change during the disease trajectory, the timing of the 
research is of methodological importance. For example, mixing participants in 
different disease stages becomes a problem if the aim is to study meanings of bodily 
changes.  
 
Alleviation of pain and other bodily changes is of paramount importance in 
incurable cancer and palliative care. Alleviation of pain and the bodily problems 
which the patient is experiencing should be based on the meanings the patient gives 
to the bodily changes, which are reflected in the narratives of their everyday life. 
That is, alleviation with the purpose to free time and to facilitate living in wellness 
as death is approaching. 
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