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Abstract 

The aim of the thesis is to describe and analyse how a group of women experience that their 
every-day lives are affected during and after primary breast cancer treatment. The thesis is a 
consecutive, longitudinal study that takes an explorative qualitative approach. Seventy-one 
women younger than 60 years of age with primary breast cancer were consecutively included in 
the study. The women were interviewed four or five times over a period of 4 to 6 years from end 
of radiotherapy. The analyses of the interviews were inspired by grounded theory and narrative 
analysis.  

The thesis encompasses four papers. Paper I focused on the women’s contact with health care. 
The results of this study indicate that it is crucial for patients in a vulnerable situation to be 
admitted into a supportive system – ‘admitted into a helping plan’ – that, more or less explicitly, 
displays a well-thought-out plan of care. This is a process built on individual relationships with 
members of the health-care staff, but it ends up in a relationship to health care as a helping 
system, a ‘safe haven’ to attach to. Study II explored the women’s ideas about what motivated 
and discouraged their return to work. The results illustrate that the meaning of work fluctuates 
over time and that the processes of returning to work are conditioned by the patients’ individual 
life situations. Returning to work was regarded as an important part of the healing process 
because of how it generated and structured the women’s everyday lives. Returning to work 
meant demonstrating well-being and normalcy after breast cancer. Study III examined how life 
was lived and valued during and after treatment for breast cancer compared to pre-cancer life. 
The analysis showed that being afflicted with breast cancer was evaluated from a context of the 
women’s former everyday lives and stressed that how the women experienced breast cancer was 
a matter of personal circumstances. Study IV focused on how the women experienced and dealt 
with their altered bodies. The results showed that the women followed three different body-
mind trajectories that depended to a significant extent on the severity of side effects and bodily 
alterations that resulted from their treatments.  

Being afflicted by breast cancer implies vulnerability and losses, but it can also involve benefits 
and provide new perspectives on life. How the overall breast cancer experience is valued seems 
to be very much a matter of circumstances in everyday life. This thesis highlights circumstances 
that focus in particular on contacts with health care, the body, the work situation, and the family 
situation.   

 

Key words: breast cancer, psycho-oncology, oncology, everyday life, patient perspective, 
gender, sick leave, work, side effects, attachment, ’critical incidents’ 
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Att analysera hur kroppen 
upplevdes och hanterades av 
en grupp kvinnor med 
bröstcancer under sex års tid 
från avslutad sjukhusbunden 
behandling. 
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Deltagare och 
intervjuer Analys Huvudsakliga fynd  
71 kvinnor 
intervjuades tre eller 
fyra gånger (253 
intervjuer) under 18 
till 24 månader efter 
avslutad 
sjukhusbunden 
behandling. 

Identifiering av 
’kritiska händelser’ 
(critical incidents) i 
mötet med 
sjukvården (233 
händelser) vilka 
analyserades med 
en grundad teori-
ansats.   

Behov av tillgänglighet till 
sjukvården, anpassad, kontinuerlig 
information, pålitlig och kompetent 
behandling samt respektfullt och 
engagerat bemötande sammanfattas i 
behovet av att vara ’upptagen i en 
hjälpande plan’. Sjukvården kan 
fungera som en säker hamn genom att 
förmedla och möjliggöra för patienter 
att knyta an till en ’hjälpande plan’.   

56 kvinnor 
intervjuades tre eller 
fyra gånger (197 
intervjuer) under 18 
till 24 månader efter 
avslutad 
sjukhusbunden 
behandling. 

Intervjusektioner 
(86 sektioner) som 
berörde kvinnornas 
arbete och tankar 
om återgång 
analyserades med 
en grundad teori-
ansats.   

Genomsnittlig sjukskrivningstid var 
410 dagar (variation 0-942). 55 % av 
kvinnorna arbetade sin tidigare 
tjänstgöringsgrad efter ett år. Kvinnor 
behandlade med cytostatika hade en 
betydligt längre sjukskrivningstid. 
Arbetets betydelse varierade över tid. 
Att återgå i arbete var ett sätt att 
markera övergång i vardag och 
normalitet.  

39 kvinnor 
intervjuades fem 
gånger (188 
intervjuer) under 4,5 
till 5 års tid efter 
diagnos. 

 

Sammanfattande 
narrativ av varje 
kvinnas upplevelse 
av hur 
bröstcancern 
påverkat hennes 
liv, analyserades 
med grundad teori-
ansats.    

Vilken påverkan bröstcancer haft på 
livet var en fråga om omständigheter. 
En tredjedel av kvinnorna värderade 
sitt liv som försämrat. De var något 
yngre och led av mer biverkningar och 
större oro för återfall än övriga. 
Övriga kvinnor värderade 
bröstcancern som en antingen en 
parentes i livet, som något som 
inneburit så väl svårigheter som 
positiva förändringar eller något som 
förbättrat en tidigare problematisk 
livssituation.  

24 kvinnor 
intervjuades fyra 
gånger (96 intervjuer) 
under 6 års tid efter 
avslutad 
sjukhusbunden 
behandling. 

Sammanfattande 
narrativ av varje 
kvinnas 
kroppsupplevelser 
analyserades med 
tematisk narrativ 
analys.  

Initialt upplevde alla kvinnor kroppen 
som överlevande. Några kvinnor, 
upplevde därefter sin kropp som 
oproblematisk, förändringar 
normaliserades. För övriga blev mötet 
med vardagen svårt. Kroppen 
upplevdes skör och opålitlig och 
kvinnorna distanserade sig från den. 
Med tid och läkning, kunde 
majoriteten uppleva sig återförenade 
med kroppen. Ett fåtal kvinnor 
upplevde kroppen som varaktigt 
separerad från dem själva.  
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Introduktion 
Inledning  

Bröstcancer är en symbol för cancer bland kvinnor i västvärlden1. Ehrenreich 
(2001, s. 45) menar att det är ”the biggest disease on the cultural map”. 
Bröstcancer angår oss. De flesta känner någon, kanske några, som drabbats 
av bröstcancer – en mamma, syster, vän, eller livskamrat. Allt fler lever 
också med eller i sin egen bröstcancererfarenhet. Få sjukdomar är lika 
offentligt uppmärksammade och bröstcancerrörelser över världen, 
framförallt i väst, är väl organiserade. I Sverige satsas särskilt i oktober 
månad då Cancerfondens årliga Rosa Bandet-kampanj genomförs. Genom 
sponsrade galor, varor och tjänster och små rosa band fäster bröstcancer in 
sig i vårt medvetande för en stund.  

Susan Sontag skrev 1978 om cancer som sin samtids pest, sjukdomen 
omgärdades av tabu och skam och var starkt stigmatiserande för dem som 
drabbades (Sontag, 1978). Idag är det annorlunda, men cancer är fortfarande 
ett laddat ord som ofta väcker rädsla och skapar oro. Det finns en koppling 
mellan cancer och död, vars automatik inte tycks ha hejdats nämnvärt av 
ökande överlevnadssiffror och behandlingsframgångar.  

Bröstcancer är den mest frekvent diagnosticerade cancersjukdomen i 
världen och den cancerform flest kvinnor dör av (Jemal et al., 2011). Var 
tionde kvinna i Sverige drabbas under sin livstid och nästan 8 400 kvinnor 
drabbas varje år vilket utgör dryga 30 procent av alla cancerfall bland 
kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Majoriteten av 
kvinnor som drabbas är 65 år eller äldre men nästan 40 procent är 
fortfarande i arbetsför ålder vid insjuknandet och medianåldern är drygt 60 
år (Cancerfonden, 2013). Bröstcancer är, på grund av incidenstalen, en av de 
cancerformer där kvinnor i befolkningen erbjuds regelbunden screening 
(regelbunden mammografiundersökning rekommenderas för kvinnor mellan 
40 och 74 år). Tack vare tidig upptäckt och förbättrade behandlingsmetoder 
lever allt fler kvinnor längre i spåren av diagnos och behandlingar. Idag lever 
cirka 90 000 kvinnor i efterspelet av bröstcancerbehandling. Socialstyrelsen 
uppskattar antalet patienter med minst tioårig överlevnad efter diagnos till 
drygt 80 procent (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009).  

                                                             

1 Bröstcancer drabbar även män men i betydligt mindre omfattning. Mindre än 1 % av patienter 
med bröstcancer är män (Fentiman, Fourquet & Hortobagyi, 2006). Avhandlingen handlar om 
bröstcancer bland kvinnor. 
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Trenden är samstämmig med flera andra cancersjukdomar och svensk 
cancervård står inför att behandla och rehabilitera allt fler patienter. För 
några år sedan presenterade regeringen en nationell cancerstrategi för att 
möta dessa utmaningar med fortsatt gott och förbättrat resultat 
(Socialdepartementet, 2009). I strategin framgår bland annat att svensk 
cancervård behöver förbättras organisatoriskt och förbereda sig på att möta 
patienters krav på information och kvalitet i omhändertagandet. Man utsåg 
en nationell cancersamordnare och inrättade därefter sex regionala 
cancercentrum (RCC) med uppdrag att via samverkan, kunskapsbildning 
och utvecklingsarbete bidra till ”en mer patientfokuserad, jämlik, säker och 
effektiv cancervård” (RCC, 2013). Regionala cancercentrum arbetar utifrån 
tio vägledande kriterier som formulerats i enlighet med den nationella 
cancerstrategin. Kriterierna är indelade i tre grupper – patientcentrerade 
kriterier; kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning; 
samt kriterier gällande organisation av regionala cancercentrum. De 
patientcentrerade kriterierna gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt 
av cancer; vårdprocesser; psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård; 
samt patientens ställning i cancervården (Socialdepartementet, 2011). Vad 
gäller rehabiliteringsinsatser är det ökade behovet för cancerpatienter 
påtalat även från Rehabiliteringsrådet (Socialdepartementet & 
Rehabiliteringsrådet, 2010; 2011). Man pekar på stora brister i 
rehabiliteringsarbetet med cancerpatienter. Förbättrade 
behandlingsmöjligheter förlänger överlevnaden för många patienter men 
innebär även längre behandlingstider och fler uttalade biverkningar vilket 
ger ett ökat behov av olika stödjande åtgärder. Rehabiliteringsrådet 
konstaterar att insatser kommer att behövas för att hjälpa patienter att 
”komma tillbaka och upprätthålla vardagstillvaron i stort” 
(Socialdepartementet & Rehabiliteringsrådet, 2010, s. 30) och påpekar 
samtidigt ett kunskapsglapp gällande vilka behov patienter har vid 
återgången till ett vardagsliv. I sitt slutbetänkande konstaterar 
Rehabiliteringsrådet (Socialdepartementet, 2011) att medan den medicinska 
cancervården förbättrats har frågor som rör patienters psykosociala situation 
och rehabilitering inte uppmärksammats tillräckligt varken verksamhet eller 
forskning. Rehabiliteringsrådet påtalar även brister med att använda 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) som standard-design i 
rehabiliteringssammanhang. Problem uppstår bland annat i 
urvalsförfarande, ett rutinmässigt konsekutivt urval som utgår från diagnos 
innebär att även patienter som inte upplever sig ha behov av insatser 
inkluderas i interventionsstudier. När resultat ska omsättas till klinisk, 
komplex verklighet uppstår ett ”påtagligt översättningsproblem mellan det 
strikt genomförda experimentet och den mångfacetterade kliniska 
verkligheten” (Socialdepartementet & Rehabiliteringsrådet, 2011, s. 193). 
Som ett komplement till RCT-studier efterfrågas kvasiexperimentella studier 
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och kvalitativa studier som ur ett patientperspektiv bättre kan fånga 
patienters och den kliniska vardagens komplexitet samt variationer av hur 
patienters vardag påverkas långsiktigt av cancersjukdom.  

Samhället står alltså inför utmaningen att med bristfällig kunskap möta ett 
ökat behov av stöd och rehabiliteringsinsatser under och efter genomgången 
behandling vid cancersjukdom. Kunskap om hur patienter själva upplever 
att livet påverkas är central för att kunna möta dessa behov på ett 
förtjänstfullt sätt. Den här avhandlingen handlar om vad bröstcancer kan 
innebära för kvinnor som drabbas. Den bygger på upprepade intervjuer i 
vilka kvinnor berättat om sina upplevelser och erfarenheter, hur de levt 
under och efter behandling och om hur de och deras livssituation påverkats 
från diagnos upp till sex år efter avslutad sjukhusbunden behandling. Den är 
placerad i en tvärvetenskaplig och bred kontext och länkar teoretiskt till 
psykologi, sociologi, medicinsk sociologi och genusvetenskap. Resultaten 
syftar till att fungera som ett kunskapsbidrag vid utformning av stöd och 
rehabiliterande insatser.  

Syfte  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur 
en grupp kvinnor med primär bröstcancer upplever att deras liv och vardag 
påverkas under och efter behandling.  

Delfrågor:  
1. Vilka psykosociala behov hade kvinnorna i mötet med sjukvården 

och hur kan relationen mellan kvinnor med bröstcancer och 
sjukvården förstås? (Artikel I) 

2. Hur föreställde sig kvinnorna återgången i arbete och hur upplevde 
de den – vad motiverade, vad försvårade? (Vilken betydelse har 
arbete och arbetsåtergång för kvinnor med bröstcancer?) (Artikel II) 

3. Hur levde och värderade kvinnorna sina liv och sin vardag efter 
behandling jämfört med livet före behandling? (Artikel III)  

4. Hur upplevde kvinnorna sina kroppar och hur hanterade de dem 
under och efter avslutad behandling? (Artikel IV)  

Förutsättningar  

Varje enskild forskarutbildningsprocess har sina särskilda omständigheter 
och förutsättningar och jag kommer kort beskriva vad jag menar kan vara av 
betydelse att reflektera över i mitt fall.  
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För det första tillträdde jag som doktorand i ett redan pågående 
forskningsprojekt. Jag hade startat min yrkesbana som socionom som 
kurator i cancervård. Efter några år i en helt annan sektor av socialt arbete 
ville jag söka mig till forskarutbildning och fann i detta projekt ett 
forskningsområde och en tjänst som matchade både mitt intresse och min 
erfarenhet. Studien hade påbörjats år 2004 av min huvudhandledare Pär 
Salander (PS) 2  och var formulerad som en prospektiv, longitudinell 
intervjustudie av kvinnor med primär bröstcancer med fokus på kvinnornas 
vardagsliv under och efter behandling. Studien var tidigare etikprövad och 
godkänd vid Medicinska fakultetens forskningskommitté vid Umeå 
universitet (Um dnr 01-350). PS hade inlett ett samarbete med 
strålbehandlingen vid Norrlands Universitetssjukhus inför rekrytering av 
deltagare. Rekrytering och en första intervjuomgång med de kvinnor som 
valde att delta hade gjorts under 2005, året innan jag tillträdde som 
doktorand i projektet.   

För det andra var min doktorandtjänst kopplad till Genusforskarskolan vid 
Umeå universitet, vilket innebär en så kallad dubbel akademisk hemvist. 
Doktorander vid Genusforskarskolan ska få en god insikt i genusforskning 
samt integrera kunskaper från det genusvetenskapliga fältet i sin egen 
forskning (Umeå universitet, 2001). Forskningsfrågan ska vara av 
tvärvetenskaplig art på så vis att den har relevans i det akademiska 
huvudämnet såväl som i genusvetenskap. Studien, till vilken jag antogs som 
doktorand, hade vid mitt tillträde inte något tydligt genusperspektiv. Det 
skulle komma att utformas och tydliggöras i takt med att jag tillägnade mig 
skolning inom det genusvetenskapliga kunskapsområdet.  

Dessa förutsättningar har varit fördelaktiga på flera sätt men de har också 
inneburit ett visst mått av styrning och stundtals rätt så stora utmaningar. 
Att komma in i ett pågående projekt initierat av erfarna forskare besparade 
mig tid. Å andra sidan tog det en annan slags tid att arbeta mig in i studien 
och göra den till mitt avhandlingsprojekt då flera grundläggande val och 
ställningstaganden var gjorda och de första kontakterna med fältet och 
empirin var tagna utan min inblandning.  

Det genusvetenskapliga perspektivet har berikat det analytiska arbetet i 
avhandlingen och gett mig en tvärvetenskaplig vana och bredd. Dock, av 
samma anledning som ovan, var genus inte med som en utgångspunkt när 
studien startades upp. Det kräver, enligt min erfarenhet, ett visst teoretiskt 
                                                             

2 Bihandledare har varit Katarina Hamberg (KH), professor i allmänmedicin och ansluten till 
UCGS och Genusforskarskolan samt Anneli Kero (AK), lektor i socialt arbete.   
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djup och en mognad för att omsätta ett genusperspektiv på ett meningsfullt 
sätt. Genus har därför allteftersom arbetet fortskridit kommit att bli ett 
relevant perspektiv men kan inte sägas vara en av studiens utgångspunkter.  

Vardag som utgångspunkt 

Avhandlingen tar sin främsta utgångspunkt i vardagen. Den vardag som levs, 
görs och erfars av kvinnor under och efter behandling för bröstcancer. Varje 
kvinna lever i sitt specifika livssammanhang i vilket hon själv och hennes liv 
tar form och förändras i en ständigt pågående process. Hur kvinnorna som 
deltagit i studien upplevt att drabbas av bröstcancer i just sitt 
livssammanhang är vad som studerats i avhandlingen. Kvinnorna, deras 
individuella livssammanhang och deras subjektiva värld är därmed 
avhandlingens kunskapskälla.  

Genusperspektiv 

Ett genusperspektiv stannar inte vid biologiska skillnader mellan könen utan 
fäster vikt vid när och hur könstillhörighet får social, kulturell (och i 
förlängningen även kroppslig) betydelse.  Vedertaget idag är att genus inte 
uppstår av sig själv, utan görs, skapas och återskapas i relationer mellan 
människor och mynnar ut i strukturer av makt och hierarki (Connell, 2003; 
Hovelius & Johansson, 2004; West & Zimmerman, 1987). Connell (2003, s. 
21) menar att genus är ”en struktur av sociala relationer koncentrerade till 
den reproduktiva arenan, och en samling praktiker (styrda av denna 
struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i de sociala 
processerna.”  

På strukturell nivå används begreppet ”genussystem” (Hirdman, 1988), även 
kallat ”genusordning” (Connell, 2003) för att förklara hur män och kvinnor 
via en outtalad logik hålls isär som dikotomier där mannen är det 
priviligierade könet och har tolkningsföreträde. På individuell nivå betyder 
det att genusgörande styrs och influeras av vad som uppfattas som ett tillåtet 
och möjligt handlande i en viss situation och ett visst socialt och kulturellt 
sammanhang beroende på om man är man eller kvinna (Ridgeway & Correll, 
2004). Människors interaktion med varandra och med institutioner, som 
exempelvis sjukvård, påverkas av förväntningar och föreställningar om män 
och kvinnor och deras beteenden. Som social och kulturell struktur är 
genusordningen rörlig och föränderlig och framträder därför på olika sätt i 
olika kontexter beroende av exempelvis klass, etnicitet, sexualitet. Vad som 
förknippas med exempelvis kvinnlighet och kvinnligt beteende kan variera 
över tid och mellan sammanhang. Connell (2003, s. 104) beskriver det som 
”multipla mönster” för maskulinitet och femininitet (maskuliniteter och 
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femininiteter), och att människor genom att pröva och improvisera, imitera 
och ifrågasätta aktivt tillägnar sig (ibland flera parallella) genusstrategier för 
att hantera ”möten med begräsningar och möjligheter i den rådande 
genusordningen” (s. 110). 

Min förhoppning är att avhandlingen är kliniskt relevant och meningsfull för 
sjukvård och andra rehabiliterande sammanhang. Men jag vill även att den 
ska vara ett meningsfullt bidrag i de vetenskapliga sammanhang den berör 
med teoretisk och analytisk utgångspunkt i samhällsvetenskap och med ett 
genusperspektiv. 

Bröstcancer i ett kliniskt sammanhang  

Behandling och biverkningar  

Vid en bröstcancerdiagnos följer en rad behandlingar som påverkar och 
förändrar kroppen i varierande omfattning. Den primära behandlingsformen 
är kirurgi då antingen hela bröstet opereras bort, så kallad mastektomi, eller 
den del av bröstet där tumören sitter vilket kallas sektorresektion eller 
bröstbevarande kirurgi. Rekonstruktion av ett bortopererat bröst kan 
antingen göras i anslutning till operation, så kallad direktrekonstruktion 
eller vid senare tillfälle. I Sverige väljer omkring 30 procent att rekonstruera 
ett mastektomerat bröst (Malycha et al., 2008). Vid bröstoperationen 
(mastektomi eller sektorresektion) undersöks om cancerceller spridits till 
angränsande lymfkörtlar, så kallad portvaktskörtel-kirurgi. Hittas 
tumörceller i portvaktskörteln görs en utrymning av lymfkörtlar i armhålan. 
Utöver operation genomgår de flesta patienter en kombination av 
kompletterande behandlingar för att minska risken för återfall – 
cytostatikabehandling, strålbehandling, och hormonbehandling. 
Sammansättningen av den totala behandlingen avgörs av individuella 
faktorer som ålder, tumörens hormonkänslighet, grad, tillväxthastighet, 
spridning till lymfkörtlar etcetera. Operationen är den kurativa delen av 
behandlingen, såvida cancern inte är spridd. Vid spridning till andra organ 
är sjukdomen i regel kronisk och ej botbar. Är den begränsad till bröstet och 
eventuellt lymfkörtlar i armhålan klassas den som begränsad och botbar3.  

All slags behandling ger biverkningar men omfattningen varierar mellan 
patienter. Operation och strålbehandling kan orsaka smärta, 
känselpåverkan, minskad muskelstyrka och stelhet, lymfödem, strålpåverkan 
                                                             

3 Samtliga kvinnors cancersjukdom var vid inklusion i studien klassad som begränsad och 
botbar. 
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och nekros (Galper et al., 2002; Meric et al., 2002). Operation är i regel det 
första som sker i behandlingen medan strålbehandling oftast avlutar den 
sjukhusbundna behandlingen. Patienten strålas några minuter varje dag 
under vanligtvis fem veckors tid. Cytostatikabehandling ges postoperativt i 
profylaktiskt syfte. Det är den behandling som orsakar de svåraste 
biverkningarna. Akuta biverkningar som illamående, infektionskänslighet, 
blodbrist, håravfall och sköra slemhinnor är vanliga (Shapiro & Recht, 
2001). Fatigue (psykisk och fysisk trötthet, energilöshet och 
koncentrationssvårigheter), påverkan på nervfunktionen i händer och fötter 
(domningar, känselförändringar och klumpighet), försämrad fruktsamhet 
samt toxiska reaktioner i huden (framförallt på händer och fötter) kan 
kvarstå under lång tid efter att behandlingen avslutats. Cytostatika ges oftast 
i ”kurer” om ett antal intravenösa behandlingstillfällen med några veckors 
mellanrum. Hela behandlingstiden kan ta ett halvår eller mer. 
Hormonbehandling erbjuds de patienter som har hormonkänsliga tumörer 
(mellan 70 och 80 procent), vilket betyder att tumören behöver östrogen för 
att växa. Den pågår i fem år och ges i tablettform. Biverkningar av 
hormonbehandling har fått mer uppmärksamhet på senare tid. Kända 
biverkningar är klimakterieliknande besvär som vallningar (Loprinzi, Barton 
& Rhodes, 2001), stelhet, ledvärk, och sköra slemhinnor vilket i sig kan 
orsaka smärta, klåda och besvär vid samlag (Buijs, 2008; Buijs, de Vries, 
Mourits & Willemse, 2008). Sammanfattningsvis kan behandling mot 
bröstcancer medföra betydande kroppsförändringar och mycket lidande och 
besvär under lång tid beroende på behandlingssammansättning och 
individuella faktorer.  

Sjukskrivning  

Vid beslut om sjukskrivning är två parter inblandade – sjukvården och 
Försäkringskassan (Socialstyrelsen, 2011b). Behandlande läkare 
dokumenterar diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, 
uppgivna arbetskrav och bedömd arbetsförmåga i ett medicinskt underlag 
(bland annat läkarintyg). Ansvarig handläggare vid Försäkringskassan fattar 
med hjälp av detta underlag och i enlighet med rådande regler beslut om 
sjukpenning. Läkarintyget är vägledande i beslutsfattandet men innebär inte 
rätt till sjukpenning. Socialstyrelsen tillhandahåller, på uppdrag av 
regeringen, ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd vilket innehåller 
rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga vid olika diagnoser. 
Samtliga kvinnor i studien omfattades av diagnosen icke spridd bröstcancer. 
Beslutsstödet revideras då och då (senaste revisionen var 21 december 2011) 
och rådande rekommendationer vid icke spridd bröstcancer är inte desamma 
idag som då kvinnorna i avhandlingen var aktuella för sjukskrivning 
(huvudsakligen 2005-2008). Här återger jag dock hur rekommendationerna 
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var utformade när kvinnorna i studien var aktuella för sjukskrivning 
(Socialstyrelsen, 2009). Vid icke spridd bröstcancer (inte spridd till andra 
organ) rekommenderades tre till sex veckors sjukskrivning efter operation, 
heltids-, deltidssjukskrivning eller anpassad arbetssituation under 
cytostatikabehandling, sjukskrivning endast när det ansågs nödvändigt vid 
strålbehandling. Praktiska omständigheter när strålbehandlingen inte ges på 
hemorten (resor, boende på patienthotell) är ett bidragande skäl till 
sjukskrivning under strålbehandlingsperioden (vilket var vanligt för 
kvinnorna i avhandlingen). Vid hormonbehandling rekommenderades inte 
sjukskrivning. Patienten uppskattades kunna återfå sin arbetsförmåga två till 
tre veckor efter operation samt en till två månader efter avslutad 
strålbehandling respektive cytostatikabehandling. Successiv arbetsåtergång 
ansågs aktuellt efter cytostatikabehandling. Beslutsstöd och de tidsgränser 
för sjukskrivning som anges är inte tillämpliga för alla kvinnor utan 
sjukskrivning måste individualiseras utifrån exempelvis de besvär som 
kvarstår och typ av arbetsuppgifter.  

Psykosocial onkologi 

Psykosocial cancervård är en multidisciplinär profession bestående av 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, socionomer, dietister, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer. Vid större sjukhus 
(universitetssjukhus) finns ofta multiprofessionella team som arbetar med 
psykosocial cancerrehabilitering men då mycket av cancervård bedrivs i 
primärvården (särskilt i glesbygdsområden) är kuratorn många gånger den 
profession som representerar det psykosociala perspektivet i 
rehabiliteringen.  Socialarbetare var de första, vid sidan om sjuksköterskor, 
att adressera cancerpatienters och deras familjers psykosociala problem och 
har fortsatt vara en central profession i psykosocial cancervård. Det finns 
4 000 kuratorer i svensk sjukvård (Svensson, 2008) men hur många som 
arbetar inom cancervård och på vilket sätt är hittills inte kartlagt. Ett flertal 
svenska sjukhuskuratorer har disputerat (de flesta inom medicinsk fakultet) 
och bedriver forskning i psykosocial onkologi. 

Studiens vetenskapliga sammanhang  

Avhandlingen befinner sig i brytpunkten mellan tre vetenskapliga fält – 
samhällsvetenskap, genusvetenskap och medicin. Utifrån en 
samhällsvetenskaplig, genusmedveten position riktar den sig mot klinisk 
praktik och andra rehabiliteringssammanhang. Artiklarna, och avhandlingen 
som helhet, placeras därför i det tvärvetenskapliga forskningsfältet 
psykosocial onkologi. Det är ett stort och brett fält, sprunget ur en medicinsk 
forskningstradition men utan tydliga gränser. Nedan gör jag en kort 
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beskrivning av hur fältet formerats samt hur psykosociala aspekter vid 
cancer med relevans för avhandlingen vanligtvis studeras i brytpunkten 
mellan samhällsvetenskap och medicin. Jag beskriver även ett antal kritiska 
perspektiv på fältets gängse sätt att studera psykosociala aspekter vid cancer 
som inspirerat avhandlingsarbetet.  

Forskningsfältet psykosocial onkologi  

Kring 70-talet började man på allvar intressera sig för måendet hos patienter 
med cancer. Den medicinska forskningen kring cancersjukdomar hade nu 
identifierat verksamma behandlingar. Dessa förde med sig mycket 
biverkningar och man började studera patienters livskvalitet (Quality of 
Life/QoL), som en parameter i läkemedelsstudier för att kunna identifiera de 
verksamma behandlingar som orsakade minst skada och lidande. 
Livskvalitet studerades främst med fokus på biverkningar som illamående, 
kräkningar, sömnstörningar och smärta. Instrumenten omfattade även 
något av mentala dimensioner som oftast mättes genom ”globala” frågor av 
typen ”hur skulle Du vilja beskriva din totala livskvalitet under den vecka 
som gått?” (skattas på en skala från mycket dålig till utmärkt). Intresset för 
hur människor hanterar sin (eller anhörigs) cancersjukdom ökade succesivt 
och psykosocial onkologi etablerades sedermera som ett eget forskningsfält.  

Som subdisciplin till onkologi är ursprunget i medicinsk forskningstradition 
tydligt. En övervägande majoritet studier genomförs inom medicinsk 
disciplin och hypotetiskt-deduktiv metodologi är dominerande i fältet. 
Tongivande företrädare för det psyko-onkologiska forskningsfältet ansluter 
sig till den dominerande, epistemiska diskursen kring evidensbaserad 
medicin. Man menar att fältet bör sträva efter att tillhandahålla 
generaliserbar, evidensbaserad kunskap om psykosocial hälsa och ohälsa 
(ofta benämnd som psykologisk morbiditet) vid cancersjukdom samt 
utarbeta effektiva interventioner i syfte att förbättra patienters livskvalitet 
(Grassi, Holland, Johansen, Koch & Fawzy, 2005; Holland, 2004; Koch, 
2008). Holland och Weiss (2010) pekar ut ett antal variabler av betydelse för 
patienters livskvalitet och överlevnad– patienters sociodemografi, personliga 
attribut (som personlighetstyp, coping-stil, trosföreställningar), medicinska 
faktorer (sjukdomsstadier, rehabiliteringsmöjligheter, relation till 
sjukvården), socialt stöd och övriga sjukdomsrelaterade påfrestningar (av 
forskare förbestämda och definierade). De menar att dessa variabler, och 
interventioner som påverkar dem, utgör kärnan i den psyko-onkologiska 
forskningen.  
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Livskvalitet  

Livskvalitetforskning med fokus på mentala dimensioner (wellbeing-
forskning) är en av de största inriktningarna i fältet. Patienters livskvalitet 
och hur den, via interventioner, kan förbättras studeras främst via 
begreppen ”adjustment” och ”distress” (Brennan, 2001). ”Adjustment” syftar 
på den mentala anpassningen i förändringen från frisk till sjuk och med 
”distress” menas den påfrestning patienter med cancer upplever i samband 
med sjukdomen4. Ofta avses psykologisk morbiditet, främst ångest och 
depression, men benämns som distress då det anses vara mindre 
stigmatiserande (Holland & Weiss, 2010). Det har utformats en rad 
instrument för att screena för och gradera omfattningen av distress under 
sjukdomsförloppet (vid diagnos, under och efter behandling) 5  vilka i hög 
utsträckning används i forskning. Adjustment studeras företrädelsevis 
utifrån ett coping-perspektiv med fokus på beteendemässiga strategier som 
patienter använder för att hantera sin situation (Lazarus & Folkman, 1984). 
Majoriteten av studier är tvärsnittsstudier som via självskattningsinstrument 
undersöker relationen mellan olika coping-strategier och grad av distress i 
olika sjukdomsskeden. De har ofta en mer eller mindre instrumentell ansats 
med syfte att identifiera vilket coping-beteende som leder till mest lyckad 
adjustment och tar sällan hänsyn till övrig livskontext6.  

Kvinnor, män och genusperspektiv i psykosocial forskning  

För 20 år sedan var kvinnliga patienter starkt överrepresenterade i 
psykosocial forskning om cancer. I en omfattande analys fann Meyerowitz 
och Hart (1995) att 70 % av patienter som inkluderades i studier var kvinnor, 
företrädelsevis kvinnor med bröstcancer. Kvinnor studerades framför allt 
utifrån emotionell och social livskvalitet medan mäns livskvalitet studerades 
                                                             

4 Då det i svenskan inte finns ord som motsvarar innebörden av distress respektive adjustment 
använder jag fortsättningsvis de engelska begreppen.  

5 Exempelvis: HADS: Hospitality Anxiety Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983), BSI: Brief 
Symptom Inventory (Derogatis, 1993) och Distress Thermometer (Jacobsen et al., 2005).  

6 Exempelvis Bussell och Naus (2010) studie kring coping-strategier och lyckad anpassning vid 
cytostatikabehandling för bröstcancer: ”additional research is still needed to better establish 
which coping responses relate to better outcomes for this treatment and the long-term 
adjustment to breast cancer” (s. 64). 
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utifrån kropp och funktionsförmåga (Meyerowitz & Hart, 1995). Författarna 
drog slutsatsen att forskningen tycktes vara starkt influerad av stereotypa 
antaganden om män och kvinnor. Femton år senare hade en omfattande 
förändring skett. I en uppföljande studie till Meyerowitz och Hart (1995) 
fann Hoyt och Rubin (2012) att lika många män som kvinnor inkluderades i 
empiriska psykosociala studier om cancer (47,9 % män och 51.1 % kvinnor) 
och även att mäns och kvinnors livskvalitet studerades på mer balanserade 
premisser. De drar slutsatsen att psykosocial onkologisk forskning tycks röra 
sig bort från stereotypa antaganden om att kvinnor är känslobetonade och 
män agensinriktade.  

Genus är dock fortfarande inte ett framträdande perspektiv i psykosocial 
onkologisk forskning. Kvantitativa studier kontrollerar ofta för kön, på 
samma sätt som för exempelvis etnicitet och ålder, men dessa variabler är 
sällan vad som huvudsakligen studeras (Brennan, 2004). Hoyt och Rubin 
(2012) påtalar att endast 20 % av de analyserade studierna redogjorde för en 
könsjämförelse av primära resultat, trots att många hade förutsättningar att 
göra det. Författarna menar att siffran skulle kunna spegla det faktiska 
antalet studier som undersökt skillnader och likheter mellan könen men kan 
också bero av en ovilja att redovisa resultat som indikerar likheter.  

Vi vet idag en hel del om psykosociala aspekter vid cancersjukdomar. 
Forskning har bland annat försett oss med evidens för att patienter och 
anhöriga rapporterar hög grad av distress i samband med cancersjukdom.  
Vi vet att cancersjukdomar påverkar livskontexten (exempelvis anställning), 
att (socialt) stöd är av betydelse samt att psykologiska och psykosociala 
interventioner kan vara till nytta, dock vid specifika förhållanden7. Vi vet att 
kvinnor studerats mer än män och att kvinnors och mäns livskvalitet 
studerats på olika premisser.  

Kompletterande och kritiska perspektiv  

Psykosocial onkologi är ett växande fält som allt mer präglas av 
tvärvetenskaplighet. Deskriptiva, explorativa och kvalitativa studier, som 
bidrar med en djupare förståelse av subjektiva innebörder av cancer, utgör 
fortfarande en liten del av forskningen i fältet men blir vanligare. 
Ontologiska, epistemologiska och metodologiska influenser och inte minst 
teoretiska perspektiv från andra forskningstraditioner har föranlett en 
problematisering av i fältet ”gängse” sätt att studera hur patienter hanterar 
                                                             

7 Relaterat till variabler som sjukdomsskede, diagnos, ålder, kön, grad av distress och så vidare, 
se (Grassi et al., 2005). 
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och anpassar sig till (läs: anpassas till) att leva med en cancersjukdom. Man 
menar att fältet behöver ge mer utrymme åt kompletterande metodologiska 
och teoretiska perspektiv (Johansen, 2007; Koch, 2008; Salander, 2011). 
Psykosociala aspekter av cancer behöver studeras och förstås med större 
kunskap om och hänsyn tagen till den sociala och kulturella kontext i vilken 
patienter är och erfar hur det är att vara cancersjuk – var sjukdomen får 
personlig innebörd (Brennan, 2001; Brennan & Moynihan, 2004; Salander, 
2010a; Salmon & Hall, 2003; Wilkinson & Kitzinger, 2000). För att förstå 
vad som hjälper att förbättra patienters livskvalitet är kunskap om hur 
sjukdomsupplevelsen över tid samspelar med deras vardag och egna 
upplevelser en nödvändighet (Salander, 2011). Vi behöver även förstå mer 
om cancervård och adjustment vid cancer ur ett genusperspektiv (Johansen, 
2007) – hur könade antaganden om män och kvinnor påverkar sjukvård och 
patienters upplevelser och beteenden (Hoyt & Rubin, 2012; Moynihan, 
2002; Wilkinson, 2000). Moynihan (2002) menar, liksom Meyerowitz och 
Hart (1995), att snedfördelningen av hur könen representeras i psykosociala 
studier och vad som studeras för respektive kön beror av att forskningen är 
influerad av stereotypa antaganden om män och kvinnor. Emotionella och 
sociala aspekter av psykosocialt välbefinnande ses som ”kvinnliga” domäner 
medan de fysiska och funktionella betraktas som ”manliga”.  

Den individualistiska ansatsen som dominerar i fältet tar liten eller ingen 
hänsyn till varken livskontext eller genusgörande utan isolerar och förenklar 
exempelvis komplexa psykologiska tillstånd som ångest och depression till 
enhetliga, mätbara, cancerrelaterade ”ting” (Brennan, 2004). Andra möjliga 
förklaringar till varför exempelvis en kvinna med bröstcancer skattar högt i 
ett instrument om ångest och depression, än de som kan relateras direkt till 
cancersjukdomen ignoreras till förmån för det objektivt observerbara och 
generaliserbara (Brennan, 2001). Man menar vidare att centrala vedertagna 
begrepp, på det sätt de används i fältet, riskerar att ”skapa” verkligheten eller 
låsa in förståelsen av den. Exempel med relevans för denna avhandling är 
olika begrepp kring hur den som blivit sjuk i cancer hanterar sin nya 
livssituation och hur de används i framför allt coping-forskning: 

Ett exempel rör ”förnekande”, ett av de mest använda begreppen i coping-
forskning. I en rad studier analyseras relationen mellan förnekande (denial-
strategier) och graden av distress med hypotesen att en så kallad förnekande 
strategi ökar graden av distress. Resultaten är dock motsägelsefulla 
(Petticrew, Bell & Hunter, 2002). Salander och Windahl (1999) menar att 
förvirringen är en följd av otillräcklig förståelse av vad förnekande egentligen 
är. Begreppet syftar på ett förkastande av verkligheten, att patienten 
förnekar att hon är cancersjuk, vilket förekommer ytterst sällan (Salander, 
2003). Att kategorisera uttryck för undvikande beteende som förnekande är, 
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menar Salander (2012), alltför stumt och instrumentellt. Det ger ingen 
kunskap om den process patienten befinner sig i och vad hon kan finna för 
mening i att undvika det svåra. Många gånger handlar det snarare om att 
patienten, som ett led i adjustment-processen, ”desavouerar” (Basch, 1983) 
eller ”leker med verkligheten” (Salander, 2012), det vill säga hanterar det hot 
som sjukdomen innebär genom att tillfälligtvis förminska, förvränga eller 
rationalisera den personliga innebörden av att vara livshotande sjuk; att för 
en kortare eller längre stund se på sin situation ur ett annat perspektiv än 
som först och främst cancersjuk.  

Positivt	  tänkande	  och	  ”fighting	  spirit”	  

Coping-strategin ”fighting spirit” - att hantera situationen som cancersjuk 
med att tänka positivt och anamma kämpaglöd har, menar Moynihan 
(2002), blivit något av ”the gold standard” i forskning och klinisk praktik för 
lyckad adjustment. Wilkinson och Kitzinger (2000) menar att det blivit ett 
moraliskt imperativ för kvinnor med bröstcancer, som är den mest studerade 
patientgruppen. ”Fighting spirit” har visats ha samband med lägre grad av 
distress (Cordova et al., 2003) och kopplas ofta ihop med idén att 
sjukdomens progression kan påverkas av hur patienten mentalt hanterar sin 
sjukdom (Greer, Morris & Pettingale, 1979). Denna idé saknar dock hittills 
vetenskaplig evidens (Petticrew et al,. 2002). Positivt tänkande och ”fighting 
spirit” har inte bara blivit stort inom cancervård och psykosocial onkologisk 
forskning. Narrativa studier visar hur positivt tänkande och ”fighting spirit” 
slagit igenom i (västerländska) självbiografier om bröstcancer, så kallade 
”breast cancer patographies” (Langellier & Peterson, 2004). Genren 
domineras av ”hjälteberättelser” där bröstcancerberättelsen görs till en 
historia om överlevnad och lyckligt slut. Kvinnan vinner via 
sjukdomserfarenheten personlig utveckling och summerar den som något 
som berikat hennes liv och gjort henne till en bättre, lyckligare människa 
(Couser, 1997; Langellier & Peterson, 2004; Westlund, 2007).  

Förespråkandet av ”fighting spirit” och ”positivt tänkande” och den 
”empowerment-diskurs” av typen ”bekämpa”, ”övervinna” och ”besegra” 
cancer som ofta följer har ifrågasatts både i forskningslitteratur (Brennan & 
Moynihan, 2004; Salmon & Hall, 2003; Wilkinson & Kitzinger, 2000) och av 
kvinnor som talar utifrån egen erfarenhet av cancer (Ehrenreich, 2009; 
Lorde, 1980). Att mota sjukdomen genom att tänka positivt och ”bekämpa” 
den har förvisso det goda med sig att patienter kan uppleva ett mått av 
kontroll i en maktlös situation, men, menar man, lägger samtidigt ett ansvar 
för tillfrisknande och överlevnad på patienten själv som blir problematiskt 
vid återfall eller vid besked att sjukdomen inte längre går att behandla. Man 
menar också att det finns en risk för att patienter känner skuld om de inte 
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lyckas uppbåda positiva tankar eller kämpaglöd när detta förespråkas 
(Wilkinson & Kitzinger, 2000; Salmon & Hall, 2003). Wilkinson och 
Kitzinger (2000) liksom McCreaddie, Payne och Froggatt (2010) 
argumenterar för att positivt tänkande inte existerar isolerat, det anammas i 
en komplex, social kontext och måste därför förstås utifrån denna. Att tänka 
positivt, menar de, är inte en lika ”naturlig” reaktion i samband med 
sjukdomen som att uppleva mer negativa känslor av oro, rädsla och 
förtvivlan. I sin studie om kvinnor med bröstcancer och positivt tänkande 
fann Wilkinson och Kitzinger (2000) att kvinnor sa sig vara uppmanade att 
tänka positivt och att de sa sig göra det (likt ett talesätt) för att även kunna 
tala om sina mer negativa känslor – positivt tänkande var mer ett idiom med 
en social funktion än ett inre kognitivt tillstånd.  

Kontext	  och	  process	  

Adjustment implicerar en process, en förändring från ett läge till ett annat. 
Brennan (2001) menar att vid cancer handlar det om de psykologiska 
processer som pågår över tid när patienter hanterar, lär av och anpassar sig 
till de livsförändringar som en cancersjukdom medför. Han menar vidare att 
den forskning i fältet psykosocial onkologi som söker identifiera universellt 
effektiva coping-strategier varken beaktar processen eller den kontext i 
vilken den sker i tillräcklig utsträckning (Brennan, 2001; Brennan, 2004). 
Strategierna i sig ses, som avgörande för hur en patient ”lyckas”, eller 
förväntas lyckas med sin adjustment, och det ”dysfunktionella” – vad som 
hindrar en lyckad adjustment, förklaras enbart i förhållande till individen 
själv, inte hennes sammanhang. Han menar vidare att adjustment tenderar 
att hanteras som en slutpunkt vid de tillfällen den mäts. Patienters 
beteenden blir därför lätt förstådda som konsekventa och statiska medan de 
flesta människor mest troligt hanterar sin situation på olika sätt över tid, 
eller annorlunda uttryckt; anammar olika coping-stilar vid olika tillfällen 
(Salmon & Hall, 2003; Brennan, 2004). Brennan (2001) föreslår att istället 
beakta adjustment som en transition som sker i ett socialt och kulturellt 
sammanhang och som även påverkas av patienters medicinska tillstånd 
(exempelvis behandlingsbiverkningar och sjukdomens allvarlighetsgrad). 
Detta, menar han, möjliggör att förklara varför vissa människor är mer 
känsliga för att drabbas av psykisk ohälsa i samband med cancer medan 
andra i större utsträckning uttrycker personlig utveckling. Genusforskarna 
Wilkinson och Crompvoets, som båda på kvalitativ väg studerat kvinnor med 
bröstcancer, pekar på begränsningarna med coping-forskning. Crompvoets 
(2006a, s. 18) menar att forskning om hur kvinnor reagerar vid och hanterar 
egen cancersjukdom (särskilt bröstcancer) ”presents women with an already 
defined framework of meaning, and measures how women fit within this 
framework”. Wilkinson (2000, s. 364) uttrycker i samma anda att det tycks 
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mer meningsfullt att förutsättningslöst lyssna till vad kvinnor själva menar 
att cancererfarenheten betyder för dem utifrån identitetsförändring och 
livslång utveckling: ”Instead of postulating ’coping strategies’, and 
developing scales to measure them, we might, instead, see these women as 
telling us how the experience of breast cancer has shaped their identities”.   

Kropp	  som	  normerad	  normalitetsmarkör	  	  

Fysiska och funktionsmässiga dimensioner av kvinnors livskvalitet vid 
bröstcancer har börjat studeras allt mer. Återställandet av ett ”normalt” 
kvinnligt yttre, framför allt att rekonstruera ett förlorat bröst, har visats 
bidra till en förbättrad livskvalitet (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & 
Holzel, 2004) varför döljandet av kroppsliga förändringar generellt antagits 
underlätta adjustment-processen. Allt fler studier undersöker vilka 
innebörder kroppsliga förändringar har för de kvinnor som drabbas av dem. 
Företrädelsevis studeras bröstförlust. Genom att lyssna till hur kvinnor 
själva talar om och värderar så väl kroppsförändringar som olika sätt att 
dölja dem tydliggörs variation, förändringarna har olika innebörd för olika 
kvinnor. Bröstförlusten är för många en identitetsförändrande upplevelse, 
man känner sig stympad, onormal och berövad sin kvinnlighet medan den av 
andra i första hand värderas som en praktisk olägenhet, bröstens betydelse 
tonas ned och bröstförlusten påverkar inte deras självbild och kvinnlighet 
(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & 
Delaloye, 2010).  

Studier har också visat hur bröstcancererfarenheten görs i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Som lokaliserad i bröstet har bröstcancer en speciell 
koppling till kvinnans identitet, moderskap och sexualitet (Young, 
2005/1990) som angår både henne själv och hennes omgivning. Den av 
behandlingar förändrade kroppen synliggör samhälleligt vedertagna normer 
om kvinnors kroppar som hela och symmetriska, normer som definierar vad 
som är en ”normal” kropp (Cobb & Starr, 2012; Ehlers & Krupar, 2012; 
Sandell, 2001; Young, 2005/1990). Den stora upptagenheten i forskning och 
sjukvård vid att (automatiskt) dölja och åtgärda vad behandlingar förändrat 
reflekterar dessa normer. Bröstrekonstruktion, proteser och andra döljande 
praktiker blir betydelsefulla för kvinnor själva som strategier för att slippa 
leva i avvikelse och kunna passera som normal (Crompvoets, 2006b; Crouch 
& McKenzie, 2000; Fallbjörk et al., 2012). Kroppen efter 
bröstcancerbehandlingar kan ur detta perspektiv ses som skapad och formad 
av samhälleliga normer, tillgänglig (och ständigt mer förfinad) teknologi 
samt marknadsföring och mediala bilder av döljande praktiker och 
produkter (Crompvoets, 2012; Haines et al., 2010; Sandell, 2001).  
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För ett femtontal år sedan beskrev Wilkinson (2001) och Young (2005/1999) 
döljandet som tvingande för kvinnor, det fanns stort sett inget annat 
accepterat sätt att leva efter mastektomi än att dölja bröstförlusten. Att 
rekonstruera ett bröst är en ofta smärtsam och långdragen process som, 
Young och Wilkinson menar, i första hand tillfredsställer den yttre blicken 
eller normen (ofta mannens). Kvinnor som delar samma erfarenhet har svårt 
att identifiera varandra för stöd och identifikation och döljandet ger inte rum 
till att hantera och försona sig med sin förändrade kropp (Lorde, 1980; 
Young, 2005/1999; Wilkinson, 2001). Lorde (1980) talade av egen 
bröstcancererfarenhet och Young (2005/1999) som filosof, båda utifrån en 
amerikansk kontext. Wilkinson (2001) drog samma slutsats efter tio års 
erfarenhet av forskning om kvinnor med bröstcancer i Storbritannien. Ehlers 
(2012) menar att kvinnor nu utmanar de normer som omgärdar kvinnors 
kroppar genom att välja att inte dölja, eller bara delvis dölja hur kroppen 
förändrats. Vissa kvinnor gör detta offentligt i fotodagböcker och i 
fotoutställningar (se t ex Jay, 2012). Ehlers (2012) menar att valet att inte 
rekonstruera också relaterar till kroppsnormer, men att kvinnor genom att 
mer eller mindre öppet utmana dem använder sig av dem för att kunna leva i 
större frihet.  
 
Sammanfattningsvis pekar kritiska röster och kompletterande perspektiv på 
glapp mellan psykosocial onkologisk forskning och patienters och klinikers 
verklighet. Den stora upptagenheten vid att generalisera reaktioner och 
hanteringssätt tycks bli exkluderande och normerande och studier som 
varken beaktar människors subjektiva upplevelser av cancer över tid eller 
hur den relaterar till övrig livskontext, är svåra att omsätta i klinisk praktik. 
Det är angeläget att forskning om patienter närmar sig och lyssnar mer till 
patienter och deras verklighet med en metodologi och teoretisk förankring 
som möjliggör att beakta hur cancererfarenhet görs och erfars i ett socialt 
och kulturellt sammanhang. Exempelvis förordas deskriptiva, 
kvasiexperimentella, explorativa, longitudinella och prospektiva studier 
(Hoving, Broekhuizen & Frings-Dresen, 2009; Koch, 2008; Salander, 2010b) 
och det efterfrågas teoretiska perspektiv som omfattar exempelvis genus, 
etnicitet och ålder (Johansen, 2007; Moynihan, 2002).  
  
Metod 
Övergripande design  

Avhandlingen är en konsekutiv, longitudinell studie med explorativ, 
kvalitativ ansats. Avhandlingens fyra delstudier baseras på ett omfattande, 
longitudinellt intervjumaterial. Via upprepade, tematiskt strukturerade 
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intervjuer har 71 kvinnor med primär bröstcancer följts upp till sex års tid 
från det att de avslutat den sjukhusbundna behandlingen. I det här kapitlet 
kommer jag att ge en beskrivning av intervjumaterialet, hur vi gick tillväga 
vid insamlandet av det och hur det använts i delstudierna. Jag kommer även 
att redogöra för analysprocesserna i de olika artiklarna, och diskutera 
metodologiska val och ställningstaganden. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av hur avhandlingsarbetet förhållit sig till etiska riktlinjer samt 
etiska reflektioner.  

Urval  

Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är ett regionsjukhus för norra 
sjukvårdsregionen och hit remitteras patienter från hela norra Sverige. 
Norra sjukvårdsregionen täcker 44 kommuner och har knappt 900 000 
invånare. Mycket av den specialiserade cancervården i regionen, bland annat 
strålbehandling, ges vid Cancercentrum, NUS.  

Avhandlingens målpopulation är kvinnor med primär bröstcancer i arbetsför 
ålder. Kvinnor som inbjöds att delta i studien var därför nyinsjuknade i 
bröstcancer och med tanke på den longitudinella designen sattes en övre 
åldersgräns vid 60 år. Då målet var att få en så god representation som 
möjligt av målpopulationen och utrymmet fanns att inkludera ett stort antal 
kvinnor gjordes ett konsekutivt urval. Det konsekutiva urvalet är en form av 
icke-sannolikhetsurval där man tillfrågar samtliga personer i en tillgänglig 
grupp under en viss period om deltagande, alternativt fortsätter rekrytera 
personer tills man fått så många deltagare som önskas (Polit & Beck, 2013). 
Polit & Beck (2013) menar att konsekutivt urval är den mest 
eftersträvansvärda urvalsmetoden när man har möjlighet att nå personer ur 
målpopulationen löpande under en längre period.  

Inklusion av deltagare  

Samtliga kvinnor med primär bröstcancer (nyinsjuknade) som var 60 år eller 
yngre och genomgick strålbehandling vid strålbehandlingsavdelningen 
under perioden januari till november 2005 blev erbjudna att delta i studien. 
Behandlande sjuksköterska informerade om studien vid ett av de första 
strålningstillfällena. Kvinnan fick då med sig ett informationsblad om 
studien där hon även ombads fylla i om hon ville delta, var tveksam och 
önskade få mer information, eller inte ville delta. Informationsbladet 
lämnade hon tillbaka vid ett senare behandlingstillfälle. Femtiofem kvinnor 
tillfrågades om deltagande varav 39 tackade ja direkt, en kvinna var tveksam 
men valde att delta efter att hon fått mer information om studien. Femton 
tillfrågade kvinnor avböjde deltagande. De 40 kvinnor som härmed 
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inkluderats i studien kallas fortsättningsvis för grupp 1. PS har genomfört 
samtliga intervjuer med dessa kvinnor.  

När jag (SL) år 2006 tillträdde som doktorand påbörjades rekrytering av 
ytterligare en grupp kvinnor till studien. Rekryteringen genomfördes, som 
för grupp 1, med hjälp av personal vid strålbehandlingsavdelningen. Med 
samma inklusionskriterier och tillvägagångssätt under perioden februari till 
november 2006. Fyrtiotre kvinnor tillfrågades varav 26 tackade ja direkt, 
fem kvinnor önskade mer information och valde därefter att delta. Tolv 
kvinnor avböjde att delta. De 31 kvinnor som inkluderades under den här 
perioden kallas fortsättningsvis för grupp 2. De är vid samtliga 
intervjutillfällen intervjuade av SL.  

Deltagare  

I tabellen nedan ges en översikt av ålder, civilstånd, utbildning och 
behandling för de kvinnor som deltagit i studien.  
 
Tabell 1. Karaktäristika av de 71 deltagarna (%) 
Ålder   

Medelålder 

Medianålder 

50 

51 

Min – Max  31-60 

Civilstånd   

Sambo/gift  53 (75) 

Särbo 3 (4) 

Ensamstående  12 (17) 

Utbildning   

Grund-/Folkskola (9 år) 10 (14) 

Gymnasium   34 (48) 

Högskola/universitet  27 (38) 

Behandling   

Lumpektomi  51 (72) 

Mastektomi  20 (28) 
Cytostatikabehandling 

Strålbehandling  

38 (54) 

71 (100)  

Hormonbehandling 44 (62) 
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Intervjuernas när, var och hur 

Kvinnorna som deltagit i studien, deras livssammanhang och subjektiva 
värld är avhandlingens kunskapskälla vilken vi fått tillgång till via intervjuer. 
Kvale (1997, s. 9) sammanfattar i en enkel retorisk fråga poängen med att 
använda intervju som materialinsamlingsmetod: ”Om man vill veta hur 
människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. Den 
longitudinella designen med upprepade intervjuer användes för att kunna 
följa processer över tid.  

När  

Samtliga intervjuer i första intervjuomgången, förutom en, genomfördes i 
slutet av kvinnans strålbehandlingsperiod i ett samtalsrum på onkologiska 
kliniken. En kvinna i grupp 2 hade hunnit avsluta sin behandling och var 
redan åter på hemorten när intervjun bokades varför den genomfördes per 
telefon. Kvinnorna i studien kom från olika platser i norra Sverige, en 
mycket stor geografisk yta, varför uppföljningsintervjuerna genomfördes per 
telefon. 

I grupp 1 genomfördes uppföljningsintervjuerna 6, 12, 18 och 48 månader 
efter första intervjun. En kvinna hoppade av studien efter första intervjun på 
grund av trauma i familjen. Två kvinnor intervjuades endast två, respektive 
tre gånger. De avsade sig fortsatt deltagande i studien då de hade gått vidare 
i livet och upplevde att de inte hade mer att säga. Två kvinnor intervjuades 
fyra gånger. En av dem gick inte att få tag på vid sista uppföljningen och en 
hade avlidit. Trettiofem kvinnor intervjuades fem gånger under fyra år från 
avslutad strålbehandling. Totalt genomfördes 188 intervjuer med kvinnorna 
i grupp 1.  

I grupp 2 genomfördes uppföljningsintervjuerna 6, 18 och 72 månader efter 
första intervjun. Från grupp 1 gjorde vi erfarenheten att det överlag var 
mycket små skillnader i hur vardagslivet levdes och värderades vid 6 och 12 
månader efter första intervjun. Vi valde därför att vänta med tredje intervjun 
till 18 månader hade passerat. Två kvinnor intervjuades endast två gånger. 
Den ena kvinnan gick inte att få tag på och den andra ville gå vidare med 
livet och avsade sig vidare deltagande i studien. Fem kvinnor intervjuades 
endast tre gånger. Två hade avlidit, två gick inte att få tag på och en kvinna 
ville gå vidare i livet och inte påminnas mer om bröstcancerupplevelsen. 
Tjugofyra kvinnor intervjuades fyra gånger under sex års tid från avslutad 
strålbehandling.  Totalt genomfördes 115 intervjuer med kvinnorna i grupp 
2. 
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Tabell 2: Översikt av intervjuförfarandet (antal intervjuer)

 

Sammanfattningsvis tillfrågades 98 kvinnor om att delta i studien varav 71 
kvinnor (72%) tackade ja. Femtionio kvinnor har deltagit i studien under 
hela studieperioden, tre kvinnor har avlidit och nio kvinnor har av vid olika 
tillfällen avsagt sig vidare deltagande. Totalt har 303 intervjuer genomförts.  

Var 

Samtalsrummet som de första intervjuerna genomfördes i låg i en lugn 
korridor för administrativ personal och kuratorer. En kvinna valde att 
genomföra intervjun på sitt rum på patienthotellet. De intervjuer som 
genomfördes i samtalsrummet kunde genomföras ostört förutom vid ett 
tillfälle när ett renoveringsarbete startade upp utanför rummet strax efter att 

Grupp 1 

2005 

2007 

2009 

2011 

Grupp 2 

maj 05 – juni 06 (39) 

nov 05 – jun 06 (37) 

sep 06 – okt 07 (37) 

maj 09 – mars 10 (35) 
 

feb – nov 06 (31) 

nov 06 – jun 07 (31) 

sep 07 – jun 08 (29) 

jun 12 – nov 12 (24) 

jan – nov 05 (40) 
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intervjun påbörjats. Det störde så pass mycket att vi fortsatte intervjun i ett 
konferensrum i närheten. I deltagarinformationen som kvinnorna fått av 
personal vid strålbehandlingsavdelningen fanns information om att studien 
skulle komma att innebära upprepade intervjuer. Vid första intervjun 
upprepades den informationen och intervjun avslutades med att 
intervjuaren frågade om att få återkomma ungefär sex månader senare för en 
första uppföljningsintervju. Samtliga kvinnor välkomnade att vi hörde av oss 
igen.   

Inför varje uppföljningstillfälle kontaktades kvinnorna via telefon då de först 
fick ta ställning till om de ville fortsätta sitt deltagande i studien. Därefter 
fick de välja en tid som passade dem för att genomföra intervjun. 
Telefonintervjuerna, till skillnad från den första intervjun, gjordes i en 
pågående vardag. En del kvinnor valde att göra intervjun på jobbet under en 
rast, andra var i stugan, men de flesta valde en tid då de var i sitt hem. Min 
erfarenhet är att detta hade så väl fördelar som nackdelar. 
Telefonintervjuerna innehöll mer störningsmoment, det kunde vara barn i 
närheten som plötsligt behövde sin förälders uppmärksamhet, en telefon 
som ringde, en hund som protesterade eller en dörrklocka som plingade. 
Vanligtvis stördes inte själva samtalet av inslag som dessa utan gav, vad jag 
uppfattar det som, snarare samtalen en vardaglig och familjär ton. Vid ett 
par tillfällen var det dock uppenbart att vad som hände i bakgrunden störde. 
Kvinnorna erbjöds då att fortsätta intervjun vid ett annat tillfälle men de 
valde att fortsätta. 

Hur  

Vid första intervjun berättade intervjuaren först kort om sig själv och sin roll 
– PS att han var psykolog vid onkologiska kliniken samt forskare vid 
institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och SL att jag tidigare 
arbetat som sjukhuskurator och nu var doktorand vid socialt arbete och 
Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Därefter gavs en mer utförlig 
information om studiens syfte och upplägg, information om att 
personuppgifter, intervjuer och intervjuutskrifter enbart skulle hanteras av 
de personer som ingår i forskningsprojektet (SL, PS och de två 
bihandledarna) och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Kvinnan fick 
utrymme att ställa ytterligare frågor om studien och sitt deltagande varefter 
intervjun genomfördes.  

PS antecknade vid intervjuerna och renskrev dem och egna reflektioner 
direkt efter intervjun var avslutad. Samtliga av de 31 kvinnor jag intervjuade, 
förutom en, gav medgivande till att intervjuerna spelades in på en diktafon. 
Vid den intervju som inte spelades in förde jag anteckningar och renskrev 



 

22 

dem direkt efter intervjutillfället. Jag antecknade reflektioner under 
intervjuerna och sammanfattade dem efteråt. Vid uppföljningsintervjuerna 
följde vi samma tillvägagångssätt som vid första intervjun. Nytt samtycke till 
inspelning togs vid varje intervjutillfälle.  

De inspelade intervjuerna med kvinnorna i grupp 2 transkriberades 
ordagrant. Jag transkriberade själv samtliga 31 intervjuer från första 
intervjuomgången vilket gav en betydelsefull förtrogenhet med materialet 
men valde sedan med tanke på mängden intervjuer att leja bort utskrifterna 
av uppföljningsintervjuerna. Kvinnorna informerades om att 
uppföljningsintervjuerna skulle transkriberas av en annan person. Ingen 
kvinna misstyckte eller avstod inspelning på grund av detta. De tre personer 
som anlitades för transkription hade god vana och var väl införstådda med 
att hantera innehållet i intervjuerna med sekretess. Jag gick igenom samtliga 
intervjuutskrifter och korrigerade dem vid behov.  

Vardag och process som tema och struktur  

Den första intervjun fungerade som en plattform för fortsatt kontakt och 
som referenspunkt för kommande intervjuer. Intervjuerna inleddes med att 
vi frågade om sociodemografiska uppgifter (ålder, familjesituation, yrke) och 
uppgifter om kvinnans behandling varefter själva intervjusamtalet inleddes. 
Här användes en tematisk intervjuguide som omfattade ett antal 
vardagslivsarenor under tre tidsmässiga referenspunkter i kvinnans liv – 
tiden före bröstcancer, under diagnos och behandling samt den närmsta 
tiden efter avslutad sjukhusbunden behandling8  (se Bilaga 2). Överlag sökte 
vi konkreta beskrivningar av hur kvinnan levt och levde sin vardag och hur 
hon tänkte om den. De teman som togs upp i intervjuguiden var dels 
vardagslivsarenorna fritid, arbetsliv, sexualliv, äktenskap, samboskap eller 
särborelation, familjeliv samt kontakt med vänner och bekanta. Dessa arenor 
valdes inspirerat av Fugl-Meyers ”Livstillfredsställelse”-formulär (Anke & 
Fugl-Meyer, 2003; Fugl-Meyer, Bränholm & Fugl-Meyer, 1991) som kvinnan 
också fyllde i i början av intervjun (se Bilaga 5). Kvinnan skattade hur hon 
upplevde att livet var ca sex månader innan hon fått sin diagnos. 
Skattningarna följdes upp under intervjusamtalet då kvinnans motiv till och 
tankar bakom sina skattningar utforskades närmare. Utöver nämnda 
vardagslivsarenor var även arbetsdelning av hemarbete ett tema i 
intervjuerna och intervjuerna omfattade fysiskt och psykiskt mående och 
                                                             

8 De första intervjuerna följde en kronologisk struktur (tiden före bröstcancer – under diagnos 
och behandling – framtiden) men eftersom flera kvinnor verkade föredra att först tala om tiden 
under diagnos och behandling ändrades intervjuguiden.  
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kroppsliga förändringar. Avslutningsvis var ett avsnitt med övergripande 
frågor om hur man förväntade sig att livet skulle komma att bli jämfört med 
tidigare. Intervjuerna var 50 till 120 minuter långa.  

Vid uppföljningsintervjuerna användes en intervjuguide som innehöll 
samma vardagslivsarenor och övriga teman som togs upp i den första 
intervjun (se Bilaga 3 och 4). Här följdes det upp hur livet sedan förra 
intervjun tett sig för kvinnan och hur hon nu levde. Även kvinnans psykiska 
och fysiska mående följdes upp och hur hon förhöll sig till kroppsliga 
förändringar som följde av behandlingen. Därefter följde frågor om hur hon 
såg på sitt nuvarande liv jämfört med innan hon blev sjuk. Avslutningsvis 
fick hon fylla i formuläret ”Livstillfredsställelse”. Skattningarna jämfördes 
med hur hon skattat vid förra intervjun och kvinnan fick berätta hur hon 
tänkte kring skillnader och likheter i skattningarna. Vid sista 
uppföljningsintervjun gjordes även en jämförelse med den första skattningen 
som gällde för tiden innan diagnos. Uppföljningsintervjuerna var i regel 
kortare än de första intervjuerna, mellan 20 och 60 minuter långa.   

Intervjuguiden fungerade som en ram för intervjuerna. Vi har dock förhållit 
oss fritt till den på så sätt att vi följt varje kvinna i hennes berättande och 
associerande mellan olika teman. Intervjuerna följde därför sällan 
intervjuguiden i sin struktur utan teman och frågor i guiden togs upp av 
intervjuaren när de fick en naturlig plats.  

Analytiska perspektiv 

De olika artiklarnas analysarbete har varit inspirerat av framför allt grundad 
teori men även narrativ analys, två breda analystraditioner som var för sig 
rymmer olika inriktningar och används i en mängd vetenskapliga discipliner. 
Övergripande är båda traditionerna förenliga med ett deltagarperspektiv, ett 
induktivt-abduktivt arbetssätt, (de ger utrymme för att beakta social och 
kulturell kontext) och de ger möjlighet till att studera processer över tid 
(Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2004; Riessman, 2007). Bägge är också 
frekvent använda i samhällsvetenskapliga studier i medicinska 
sammanhang.  

Grundad teori  

Grundad teori (GT) är en metod för att på induktiv väg generera teori (Glaser 
& Strauss, 1967) eller via ett induktivt-abduktivt arbetssätt bygga broar 
mellan redan befintlig teori och nya upptäckter (Dahlgren et al., 2004). GT 
lämpar sig därför särskilt för studier inom områden som är relativt 
outforskade eller saknar teoribildning (Hartman, 2001). Forskningsfältet 
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psykosocial onkologi kan sägas vara ett sådant område. Många studier rör 
sig kring begrepp som exempelvis ”adjustment” och ”förnekande” men har 
en i regel lös anknytning till begreppens teoretiska betydelse och 
ursprungliga innebörd.  

En GT-analys tar sin utgångspunkt i ett konkret empiriskt datamaterial, i 
mitt fall intervjuer. Tolkningen abstraheras från konkret, empirinära nivå till 
abstrakt nivå och eventuellt teoretiska påståenden (Dahlgren et al., 2004). 
Abstraheringen sker stegvis via öppen kodning, selektiv kodning 
(kategorisering), teoretisk kodning (begreppsgenerering) samt integrering 
(länka samman fynd med befintlig teori) (Charmaz, 2006; Dahlgren et al., 
2004). Utmärkande för GT-metod är det konstanta jämförandet med hjälp 
av den så kallade ”similarities-differences”-tekniken (Strauss, 1987). 
Datamaterial jämförs med annat datamaterial, med kategorier och 
kärnkategorier.  

Narrativ analys 

Narrativa analysmetoder studerar hur människor tolkar och förstår 
livshändelser och livsförändringar genom att berätta om dem (Hallberg, 
2002; Riessman, 2007). Berättelser (narrativ) är därför utgångspunkten i 
narrativ analys. Det råder ingen enhetlig uppfattning om hur ett narrativ ska 
definieras men i de flesta definitioner ingår temporalitet som ett centralt 
kriterium – att berättelsen har en början, en mitt och ett slut (Riessman 
2007). Berättelsen kan analyseras i sin helhet men analysen kan även 
fokuseras till längre eller kortare avsnitt av berättelsen, till berättelser i 
berättelsen. Narrativ analys lägger vanligtvis vikt vid så väl vad som berättas 
(innehåll; vad deltagare berättar om händelser och upplevelser) som hur det 
berättas (berättandes struktur, åhörare, berättelsens kontext) (Riessman, 
2007).  

En inriktning inom den narrativa analystraditionen, så kallad tematisk 
narrativ analys, riktar fokus exklusivt mot berättelsens innehåll (vad som 
berättas). Det är en väl använd analysmetod i hälso- och sjukvårdsforskning 
för att tematiskt analysera narrativt material som rör patienters upplevelser 
av sjukdom (Riessman, 2007). Utmärkande i analysarbetet är att narrativen 
hålls intakta. Forskaren arbetar med ett fall i taget och ordnar relevanta 
episoder i en kronologisk biografisk redogörelse (Hydén, 2008; Riessman, 
2007). Narrativen kodas och jämförs med varandra för att identifiera 
likheter och skillnader mellan fall samt spåra mönster. Resultaten länkas 
slutligen till relevant teori och annan forskning.  
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Grundad teori och tematisk narrativ analys har mycket gemensamt. Narrativ 
analys har dock inte samma utpräglade teorigenererande syfte som grundad 
teori. En grundläggande skillnad är också att forskaren i narrativ analys 
arbetar med intakta berättelser, eller fall, medan kategoriseringen i GT 
innebär en dekontextualisering av materialet även om analysen syftar till 
rekontextualisering.  

Material och analytiska steg i de olika artiklarna 

Artikel I 

I artikel I studerades kvinnornas möte med sjukvården i syfte att identifiera 
psykosociala behov och att syntetisera dessa i en modell som reflekterar 
behovens gemensamma kärna. Samtliga 71 kvinnor ingick i analysen och 
hade vid tiden för analysarbetet intervjuats tre (grupp 2) eller fyra (grupp 1) 
gånger under 18 till 24 månader. Här valde vi att låta materialet utgöras av 
händelser eller situationer i sjukvården som haft en särskild betydelse för 
kvinnorna i antingen positiv eller negativ mening, så kallade ”critical 
incidents” (CI) (Flanagan, 1954). Valet att använda CI hänger samman med 
intentionen att generera en teoretisk modell av kvinnornas psykosociala 
behov i mötet med sjukvården. Styrkan med CI är att människor, istället för 
att uttrycka abstrakta åsikter om hur saker borde vara, ombeds berätta om 
verkliga, konkreta händelser (Bradbury-Jones & Tranter, 2008). Genom att 
sammanställa berättelserna är det möjligt att ringa in vad som utgör de 
avgörande eller de kritiska elementen i den aktivitet eller verksamhet som 
studeras (Flanagan, 1954).  

Idén att speciella eller extrema händelser som avviker från det förväntade 
kan lära oss mycket om det vanliga och annars dolda är vida spridd. Giddens 
(1979, s. 123) menar att: ”we can learn a good deal about day-to-day 
situations in routine settings from analysing circumstances in which those 
settings are radically disturbed”. Traumaforskaren Janoff-Bulman (1992, s. 
4) uttrycker samma ide: ”Traumatic life events involve reactions at life’s 
extremes. By understanding trauma we learn about ourselves, victim and 
non-victim alike, and begin to become aware of our greatest weaknesses and 
our strongest strengths”. CI-tekniken har visat sig användbar i en mängd 
discipliner, från ursprunget i industriell organisationspsykologi till 
omvårdnad, kommunikation, marknadsföring och socialt arbete (Butterfield, 
Borgen, Amundson & Maglio, 2005).  

Analysen genomfördes med en grundad teoriansats. SL identifierade CI från 
de första intervjuerna med kvinnorna i grupp 2 och sammanställde dem i ett 
nytt dokument. Samtliga författare läste dokumentet och vi diskuterade 
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materialet gemensamt. Analysen fortsatte sedan enligt följande steg. 
Kodning och kategorisering: Koder som beskrev karaktäriserande 
information i materialet skrevs ned i marginalen på dokumentet och 
kategoriserades enligt ”similarities-differences”-metodologin i GT (Strauss, 
1987) i kategorier, det vill säga kluster av CI med en gemensam innebörd 
som gjorde att de skilde sig från resten av materialet. Kategoriseringen 
gjordes av SL och PS, först var för sig varpå vi diskuterade fram en 
gemensam kategorisering. Den diskuterades sedan med samtliga författare. 
Selektiv kodning: Genom att fokusera på en kategori i taget och gruppera de 
CI som uttryckte en gemensam variation av kategorins övergripande 
innebörd framträdde egenskaper (properties) inom kategorin. Analysen och 
kategorierna utvecklades vidare i gemensam diskussion med samtliga 
författare. Under den selektiva kodningsprocessen började konturerna av 
vad som skulle bli analysens kärnkategori, ”att vara upptagen i en hjälpande 
plan”, framträda. Den selektiva kodningen fortsatte tills kärnkategorin var 
etablerad (Strauss, 1987). En teoretisk modell tog form bestående av 
kategorierna ”tillgänglighet”, ”information”, ”behandling” och ”bemötande”. 
Tillsammans utgör de kärnkategorin ”att vara upptagen av en hjälpande 
plan”. Modifiering av den teoretiska modellen: SL identifierade CI i 
intervjuerna med kvinnorna i grupp 1. Dessa applicerades av SL och PS i 
modellen för att testa den. Överlag lät sig CI från grupp 1 med enkelhet 
appliceras i modellen som var framtagen på grupp 2. Ytterligare en egenskap 
identifierades och några mindre justeringar gjordes av redan befintliga 
egenskaper. SL identifierade CI från uppföljningsintervjuerna vilka PS och 
SL var för sig applicerade i modellen som ett sista steg i att konfirmera 
modellens giltighet (Lincoln & Guba, 1985). I det här sista steget i 
analysprocessen balanserades så väl kategoriernas som egenskapernas 
storlek i förhållande till varandra. Sammantaget visade sig modellen ha god 
giltighet. Totalt identifierades 233 CI ur 253 intervjuer.  

Kärnkategorin framträdde i brytpunkten mellan positiva/stödjande och 
negativa/försvårande vårderfarenheter. De positiva/stödjande 
erfarenheterna inom samtliga kategorier bekräftade på ett eller annat sätt 
patienten som ”upptagen i en hjälpande plan” medan de 
negativa/försvårande visade på det motsatta. Då kärnkategorin fungerade 
som en reflektor av patienternas psykosociala behov bedömde vi den som ett 
rimligt teoretiskt antagande. 

Artikel II 

I artikel II studerades kvinnornas sjukskrivningsmönster samt tankar och 
idéer om återgång i yrkesarbete med fokus på vad kvinnorna upplevde som 
motiverande respektive vad som dämpade deras motivation att återgå i 
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arbete. Vi valde att inkludera de 56 kvinnor som haft en tydlig relation till 
arbetsmarknaden innan diagnos. Övriga kvinnor var antingen 
förtidspensionerade (3), heltidssjukskrivna innan diagnos (5), en var 
arbetslös och fyra kvinnor hade en mycket oklar relation till 
arbetsmarknaden. Kvinnorna i grupp 1 hade intervjuats fyra gånger under 24 
månader och kvinnorna i grupp 2 hade intervjuats tre gånger under 18 
månader när material för artikeln sammanställdes (totalt 197 intervjuer).  

Sjukskrivningsmönster	  	  

Uppgifter om kvinnornas sjukskrivningstider hämtades från intervjuerna. Vi 
hade bett kvinnorna redogöra för under vilka perioder de varit sjukskrivna 
och i vilken omfattning. SL förde in uppgifter för varje kvinna som rörde 
behandling och sjukskriving (ordinarie tjänstgöringsgrad, 
sjukskrivningsgrad och sjukskrivningsperioder) i ett Excel-dokument där 
den totala sjukskrivningstiden för varje kvinna beräknades. 

Kvalitativt	  material	  och	  analys	  

Den kvalitativa analysen genomfördes, liksom i artikel I, med en grundad 
teoriansats. SL läste igenom samtliga intervjuer och identifierade sektioner 
där kvinnorna talade om sitt yrkesarbete, sin arbetssituation och tankar 
kring återgång i arbete. Att behandlingsbiverkningar påverkar och försvårar 
återgång i arbete är redan väl känt. Istället intresserade vi oss för innebörder 
och betydelser av yrkesarbete under och efter sjukhusbunden behandling för 
bröstcancer. Vi uteslöt därför intervjusektioner som rörde hur 
behandlingsbiverkningar försvårade återgång. Vi valde även att utesluta vaga 
uttalanden om arbete och arbetsåtergång likt: ”det blir nog bra att börja 
jobba igen” utan vidare precisering. I genomläsningen identifierades 86 
intervjusektioner som sammanställdes i ett nytt dokument. Efter att samtliga 
författare via naiv läsning bekantat sig med materialet fortsatte analysen 
enligt följande steg: Kodning och kategorisering: SL kodade i marginalen av 
dokumentet vad som karaktäriserade kvinnornas tankar om arbete. Koderna 
kategoriserades enligt ”similarities-differences”-metodologin i grundad teori 
(Strauss, 1987) vilket genererade tre kategorier: en kategori speglade vad 
som motiverade återgång; en speglade vad som dämpade motivationen att 
återgå; samt en kategori som reflekterade ett förändrat förhållningssätt till 
arbete. Selektiv kodning: SL jämförde koderna inom varje kategori med 
varandra och grupperade de som delade en variation inom kategorin i 
underkategorier. Vi förde en gemensam diskussion kring vad vad som 
karaktäriserade varje kategori respektive underkategori och vad som skiljde 
den från övriga kategorier/underkategorier. Medförfattarna sorterade sedan 
intervjusektionerna i den preliminära kategoriseringen. För att bedöma 
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graden av intersubjektivitet, det vill säga samstämmigheten i hur vi sorterat, 
beräknades interbedömarreliabiliteten vilken visade sig vara stark (Mean 
Cohen’s κ = 0.84) (Fleiss, 1973). Vissa kvinnors intervjusektioner var 
fördelade i mer än en underkategori. Dessa sektioner ordnades kronologiskt 
samt återkontextualiserades i sina fullständiga intervjuer för att skildra 
individuella processer i relation till övrig livskontext.  

Artikel III  

I artikel III studerades kvinnornas vardagsliv över tid med syfte att 
undersöka hur livet levdes och värderades under och efter behandling 
jämfört med tiden före diagnos. Analysen baserades på samtliga intervjuer 
med kvinnorna i grupp 1 (39 stycken). Kvinnorna i grupp 2 hade inte följts 
under lika lång tid när vi påbörjade artikelarbetet varför vi valde att enbart 
använda grupp 1. Trettiofem kvinnor hade intervjuats vid fem tillfällen, två 
kvinnor hade intervjuats fyra gånger, en kvinna tre gånger och en kvinna två 
gånger under fyra års tid (4,5 till 5 år efter diagnos).  Då vi ville studera 
processer i dess sociala kontext valde vi, inspirerat av tematisk narrativ 
analysmetod (Riessman, 2007), att arbeta med narrativ för varje kvinna. PS 
kondenserade varje intervju till ett kortare narrativ som reflekterade vad 
kvinnan berättat om bröstcancerns påverkan på hennes vardagsliv. Varje 
kvinnas samtliga narrativ ordnades kronologiskt och hanterades som ett 
sammanhållet case-narrativ för att möjliggöra ett processperspektiv.  

PS kodade case-narrativen och kategoriserade dem därefter enligt 
”similarities-differences”-metodologin i grundad teori (Strauss, 1987). 
Genom att jämföra case-narrativen och söka likheter och skillnader i hur 
kvinnorna värderade att livet påverkats av bröstcancern ordnades case-
narrativen i kategorier. Case-narrativen inom varje kategori uttryckte en 
gemensam innebörd som skiljde sig från övriga case-narrativ. På så sätt 
framträdde fyra kategorier under analysarbetet vilka representerar olika 
vägar och utfall av hur kvinnorna upplevde att livet påverkats av 
bröstcancern. Oberoende av varandra sorterade sedan medförfattarna KH 
och AK case-narrativen i kategorierna. Intersubjektiviteten visade sig vara 
god och det gjordes endast mindre modifieringar av hur case-narrativen 
fördelades i kategoriseringen. Slutligen sorterade SL case-narrativen med 
god samstämmighet med den modifierade kategoriseringen (Cohen’s κ = 
0.64).  

PS är förste författare till artikel III. Arbetsfördelningen i analysarbetet 
skildras ovan. Författandet av artikeltext diskuterades med och 
kommenterades kontinuerligt av SL.  
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Artikel IV  

I fjärde artikeln studerades hur kvinnorna i grupp 2 relaterade till sina 
kroppar under och efter behandling. Kvinnorna i grupp 2 hade följts under 
sex års tid, då eventuell hormonell behandling var avslutad, vilket inte var 
fallet med kvinnorna i grupp 1. Av de 31 kvinnorna i gruppen inkluderades 
de 24 kvinnor som intervjuats samtliga fyra gånger under sex års tid i 
analysen (totalt 96 intervjuer). Två kvinnor hade avlidit under studiens gång, 
två kvinnor lämnade studien efter andra intervjun och tre kvinnor gick inte 
att få tag i för den sista intervjun.  
 
Analysen genomfördes inspirerat av tematisk narrativ analys. Vi ville, liksom 
i artikel III, ha möjlighet att studera processer i dess sociala kontext och 
valde att även här arbeta med narrativ för varje kvinna. SL läste igenom 
samtliga 96 intervjuer och identifierade sektioner där kvinnans berättelse 
relaterade till hennes kropp (exempelvis hur kvinnan beskrev att hon 
upplevde kroppen i vardagliga situationer, hur biverkningar påverkade 
henne, hur hon tänkte om och kände inför sin kropp). Därefter 
konstruerades ett kronologiskt case-narrativ för varje kvinna som 
reflekterade hur hon relaterat till sin kropp vid slutet av strålbehandlingen 
och vid uppföljningsintervjuerna de följande sex åren. Narrativen 
konstruerades med fokus på vad kvinnorna sa och berättade om kroppen i 
intervjuerna, inte hur det sades (Riessman, 2007).  

Analysarbetet fortsatte enligt följande steg: Narrativen lästes upprepade 
gånger. Därefter kodades och analyserades varje narrativ för sig för att 
beskriva varje enskild process. Narrativen jämfördes därefter med varandra 
utifrån vilka likheter och skillnader som kunde ses i de enskilda processerna 
(Riessman, 2007; Hydén, 2008). På så sätt identifierades gemensamma 
tematiska element och mönster i kvinnornas upplevelser. Konstruktionen av 
case-narrativen och analysarbetet diskuterades löpande med övriga 
medförfattare och SL gick kontinuerligt tillbaka till de fullständiga 
intervjuerna för att kontextualisera narrativen vid behov. 

Metoddiskussion  

Den longitudinella, explorativa designen med upprepade intervjuer av ett 
stort antal kvinnor har gett ett rikt och omfattande material som sällan 
förekommer i studier i psykosocial onkologi. Det har gett möjlighet till ett 
processperspektiv på hur livet och vardagen påverkas vid bröstcancer med 
utrymme för variation, komplexitet och kontextuell betydelse.  
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Liksom alla forskningsmaterial har intervjumaterialet sina begränsningar. 
Den kvalitativa forskningsprocessen är en ”act of interpretation” (Dahlgren 
et al., 2004, s. 13). Vad kvinnorna berättat i intervjuerna är inte att betrakta 
som de ursprungliga upplevelserna, snarare narrativa konstruktioner 
(Charmaz, 2006) eller imitationer (Riessman, 2007) av dem, situerade i 
mötet med intervjuaren. Som forskare är vi del av den värld vi studerar och 
det material vi samlar in. Vi använder, som Thornquist (2012, s. 119) säger, 
”vår mänsklighet till att möjliggöra forskning”. Beroende av vilka vi är och 
utifrån vår praktiska och teoretiska erfarenhet, har vi tolkat, analyserat och 
begreppsliggjort materialet och länkat resultaten till befintlig teori. Analyser 
och teoretiska återgivningar är därför inte exakta skildringar av verkligheten 
utan tolkande porträtteringar av den (Charmaz, 2006).  

Forskningsprocessen (kanske särskilt under forskarutbildning) kantas av en 
rad val och är ibland beroende av rent praktiska omständigheter. Jag 
kommer nedan diskutera något av vad som varit specifikt under det här 
avhandlingsarbetet.  

På grund av olika tillvägagångssätt vid intervjuer och transkription skiljer sig 
materialen från grupp 1 och grupp 2 åt (PS transkriberade med hjälp av 
anteckningar från intervjuerna och SL:s intervjuer spelades in och 
transkriberades ordagrant). PS hade redan påbörjat materialinsamlingen 
med grupp 1 när jag började som doktorand. Som relativt ovan vid 
intervjuarrollen valde jag att spela in mina intervjuer. Mina intervjuer, 
särskilt från första intervjuomgången, var överlag längre. Materialet från 
grupp 2 är därför rikare och mer detaljerat. Att intervjumaterialen från 
grupp 1 och grupp 2 påverkats av andra, personbundna faktorer som 
skillnader mellan oss som intervjuare är inte mer än rimligt att anta då varje 
intervju tar form i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Vår 
”intervjuarkaraktäristiska” skiljer sig mest uppenbart i att jag är en relativt 
ung kvinna, doktorand med yrkesmässig bakgrund som kurator och vid 
första intervjuomgången inte förälder jämfört med PS som är en medelålders 
man, psykolog, senior forskare och förälder. I intervjuerna kan därför 
samspelet mellan intervjuare och intervjuperson sett olika ut och troligtvis 
har närhet och distans i de enskilda intervjuerna varierat beroende av vad vi 
talat om. Ett intryck jag har är att kvinnorna jag intervjuade ibland talade 
om kroppen under behandlingen utifrån att vi båda var kvinnor, och yngre 
kvinnor kunde tala i ett slags samförstånd om att vara ung kvinna. De 
kvinnor PS intervjuade kan på liknande sätt ha talat med honom om 
exempelvis föräldraskap på ett annat sätt än de hade gjort med mig. Jag 
finner dock ingen anledning att överdriva dessa skillnader. Min 
övergripande uppfattning efter att under lång tid arbetat med båda 
materialen är att de, trots sin skilda karaktär och form, är innehållsmässigt 
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mycket lika. De analyser där material från båda grupper ingår (artikel I och 
II) bekräftar detta. I artikel 1 valde vi att först analysera materialet från 
grupp 2 då det är ett rikare material. Appliceringen av materialet från grupp 
1 i den preliminära analysen gick lätt och resulterade i enbart mindre 
modifieringar vilket talar för god innehållsmässig samstämmighet mellan 
materialen. I artikel II analyserades materialet från grupp 1 och 2 samtidigt. 
Materialen genererade ungefär lika många intervjusektioner till analysen och 
kvinnor från båda grupperna finns representerade i samtliga kategorier.  

Artiklarna omfattar olika långa tidsperioder (I: 18-24 månader, II: 18-24 
månader, III: 4,5-5 år efter diagnos, IV: 6 år) och baseras på intervjuer med 
olika många kvinnor (I: 71, II: 56, III: 39, IV: 24). Fyra kvinnor av de 71 
inkluderade finns endast representerade i artikel I. Som mest kan en kvinna 
ingå i tre av artiklarna vilket 51 kvinnor gör. De olika tidsspannen och antalet 
deltagare är delvis ett utslag av att arbetet med artiklarna behövde påbörjas 
innan materialinsamlingen var helt avslutad. Vi valde därför längsta möjliga 
uppföljningstid för varje enskild artikel. Vi försökte även matcha vad som 
studerades i de enskilda artiklarna med det material som fanns insamlat när 
artikelarbetet startades. Exempelvis var det lämpligt att börja studera mötet 
med sjukvården (artikel I) då det tidigt fanns material kring detta. I arbetet 
med artikel III tydliggjordes hur biverkningar och kroppsliga förändringar 
påverkade livet och vardagen under lång tid för många kvinnor och vi tog 
beslutet att ägna fjärde artikeln åt detta. Vi senarelade därför uppföljningen i 
grupp 2 till efter kvinnorna hade avslutat den hormonella behandlingen och 
inkluderade endast dessa kvinnor i fjärde artikelns analys. Mängden 
deltagare har varit en styrka då analyserna i varje artikel trots allt baseras på 
intervjuer med en betydande mängd kvinnor. 

Etiska reflektioner  

Avhandlingsarbetet har etikprövats och godkänts av Medicinska fakultetens 
forskningskommitté vid Umeå universitet (Um dnr 01-350). 
Tillvägagångssättet vid inklusion och genomförande som beskrivits ovan har 
uppfyllt forskningsetiska krav om information och samtycke i humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Kvinnorna 
fick innan de (skriftligen) valde att delta eller ej information om studien och 
att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. De fick också veta 
hur materialet skulle redovisas i publikationer (citat, case-beskrivning). Ett 
par kvinnor ville inte synas som case i en offentlig text vilket har 
respekterats. En kvinna i grupp 2 ville inte att intervjuerna skulle spelas in 
vilket respekterades. Efter varje intervju frågade vi om vi kunde återkomma 
för en ytterligare intervju vid ett senare tillfälle. Inför varje intervju togs nytt 
samtycke innan intervjun startade.  
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Kravet på konfidentialitet, att deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet samt att uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt 
(Vetenskapsrådet, 2013) har hanterats på vederbörligt vis. Personuppgifter 
har enbart hanterats av intervjuarna. Intervjuerna har avidentifierats och 
kodats. Personuppgifter och utskrivna intervjuer har förvarats i ett 
kassaskåp eller lösenordskyddad dator. I artiklarna har kvinnorna aldrig 
benämnts med namn och annan igenkänningskaraktäristika som ålder och 
yrke har ibland ändrats något.  

Vad gäller nyttjandekrav har materialet i avhandlingen inte använts till 
annat än forskningsändamål.   

Att be om tillträde under lång tid  

Slutligen några ord om kontakten med kvinnorna och deras deltagande i en 
tidsmässigt lång studie. Att vid upprepade tillfällen under sex års tid be 
kvinnor berätta om hur de under sex år upplever och hanterar sin 
bröstcancersjukdom ställer krav på intervjuaren. Detta är något vi 
kontinuerligt reflekterat över, både i memos och med varandra. Vi hade båda 
erfarenhet av att möta människor med cancer (SL som kurator och PS som 
psykolog) och var förtrogna med behandlingsgången och kunde därmed vara 
insatta och trygga lyssnare. Som intervjuare kände vi oss välkomna och 
ibland även väntade när vi hörde av oss till kvinnorna. Vårt intryck är att 
kvinnorna var positiva till intervjuerna och gärna talade om sina tankar och 
upplevelser. Detta sades även av personal vid strålbehandlingen, som hört 
från flera kvinnor att de upplevt det väldigt positivt att vara med i studien. 
En kurator vid onkologen talade också om att hon upplevt att de haft färre 
samtal med kvinnor med bröstcancer under de perioder vi genomförde de 
första intervjuerna. Vissa kvinnor sa att det kändes meningsfullt att delta då 
man på så vis hoppades kunna hjälpa andra kvinnor i samma situation och 
många uttryckte att intervjukontakten varit positiv för dem själva. Många 
kvinnor sa i intervjuerna att det var ”skönt” att prata om sin situation, att det 
var ”roligt” att vara med i studien eller ”trevligt” att prata. Flera var 
tacksamma för vår kontakt och sa att det gjort gott att bli sedd och tagen på 
allvar och få anledning att ”tänka till” (PS mötte ofta samma slags respons 
bland de kvinnor han intervjuade). Några kvinnor sa uttryckligen att 
intervjuerna och tillbakablickarna på hur livet var vid förra intervjun gett 
dem värdefulla perspektiv både på vad de varit med om och på sin 
nuvarande situation. Att i intervjuerna tala om hur livet tett sig, hur det var 
nu jämfört med tidigare och hur man föreställde sig framtiden verkade för 
dessa kvinnor bli ett uppskattat tillfälle att reflektera över vad man varit med 
om. Intervjuerna tycks alltså ha varit en slags intervention för många 
kvinnor. Vid uppföljningsintervjuerna var många kvinnor intresserade av 
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hur studien fortskred och ville gärna få tillgång till vad som publiceras. 
Några kvinnor jag intervjuade sökte mer stöd och hjälp än jag i min roll hade 
möjlighet att erbjuda. Jag erbjöd dem hjälp med att förmedla kontakt till 
kurator, vilket skedde vid ett par tillfällen. Av de nio kvinnor som inte följts 
genom hela studieperioden var det endast fyra som aktivt valde att avsluta 
sin medverkan i studien med anledning av att de ville gå vidare i livet.  
 
Artiklarnas huvudsakliga fynd 

I det här kapitlet sammanfattas huvudsakliga fynd från de fyra artiklar som 
ingår i avhandlingen.  

Artikel I – ’Admission into a helping plan’: a watershed 
between positive and negative experiences in breast cancer  

S. Lilliehorn, K. Hamberg, A. Kero & P. Salander 

Det övergripande syftet med artikel I var att ur ett patientperspektiv 
identifiera bröstcancerpatienters psykosociala behov i mötet med sjukvården 
och vidare att sammanföra dem i en modell som återger dessa behovs 
gemensamma kärna. 71 kvinnor ingick i analysen. Vi fann fyra kategorier av 
psykosociala behov: ”tillgänglighet”, ”information”, ”behandling” och 
”bemötande” som tillsammans utgör kärnkategorin ”att vara upptagen i en 
hjälpande plan”. Kärnkategorin innebär att det, i mötet med sjukvården, är 
väsentligt för patienter med bröstcancer att bli upptagna i ett hjälpande 
system som förmedlar en väl genomtänkt plan för behandling och 
bemötande.  

Kategorin ”tillgänglighet”, med underkategorierna ”öppna dörrar” och ”tid 
och utrymme”, speglar behov av inträde och utrymme i vårdsystemet – 
huruvida patienten känner sig välkomnad eller utestängd. Kategorin 
”information” belyser hur information kan så väl underlätta som försvåra för 
patienten beroende av hur den anpassas till hennes individuella situation 
och behov av kontinuitet. Information som är välbalanserad och 
regelbunden hjälper att bringa ordning i kaos och underlättar upplevelse av 
en ”hjälpande plan” medan motsatsen snarare förstärker eventuellt kaos och 
utsatthet. Kategorin ”behandling” omfattar behov av kontinuitet vad gäller 
antalet vårdgivare och konsultationer samt kompetens hos så väl enskilda 
vårdgivare som hos sjukvården som sammantaget system. ”Bemötande” var 
den absolut största kategorin och speglar behov ett respektfullt och ärligt 
bemötande av engagerade vårdgivare i en positiv miljö. Ett gott bemötande 
kan fungera som en motvikt till patientens utsatthet.  
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De identifierade behoven är redan välbekanta dimensioner av omvårdnad 
och patientcentrerad vård. Poängen är hur de i mötet med patienten 
överlappar och smälter samman i upplevelsen av en ”hjälpande plan”. 
Patienter behöver uppleva att sjukvården är tillgänglig för dem, få pålitlig 
vård, skickligt utförd och förmedlad i en anda av närvaro och engagemang.  
Men, relationen patient-sjukvård kan inte reduceras till interaktion mellan 
patient och enskilda vårdgivare då all slags kontakt med sjukvårdssystemet 
bidrar till upplevelsen av huruvida det finns en ”hjälpande plan” att förlita 
sig på.  

Fynden kan med enkelhet förstås ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 
Anknytningsbeteende, att vid hot och stress söka stödjande kontakt med 
någon som anses kunna erbjuda skydd och kan fungera som en ”säker 
hamn” och ”trygg bas” är ett högst normalt och hälsosamt beteende genom 
hela livet. Vi föreslår att en bröstcancerdiagnos kan förstås som en hotfull 
och stressande upplevelse som aktiverar patientens anknytningsbeteende 
och får henne att söka en ”säker hamn” i sjukvården via närhet och relation 
till vårdgivare (företrädelsevis läkare) som fungerar som anknytningsfigurer. 
Är anknytningsfiguren tillgänglig och ger ett hjälpfullt gensvar försätts 
anknytningsbeteendet i vila – hon har nått en ”säker hamn” (grön lampa). 
Om anknytningsfiguren, å andra sidan, upplevs otillgänglig och/eller 
avvisande fortsätter anknytningsbeteendet vara aktiverat och patienten kan 
istället uppleva sig kvar i en otrygg och osäker situation (röd lampa).  

Kvinnors hälsorelaterade beteende karaktäriseras ofta som relationellt, 
beroende och hjälpsökande medan mäns ses som oberoende och starka. 
Dessa könade antaganden gäller fortfarande när kvinnor och män blir sjuka 
och kan, om de delas av vårdgivare, missgynna både kvinnor och män. Det är 
därför viktigt att i detta sammanhang inte förväxla anknytning med 
beroende. Att knyta an till sjukvårdsystemet och vårdgivare (som en säker 
hamn) förstår vi inte som ett uttryck för beroende utan som ett aktivt 
handlande i en normal och hälsofrämjande strävan vilket borde ha relevans 
för såväl män som kvinnor. 

Information är en mycket uppmärksammad fråga i psykosocial onkologi. 
Inom forskningsfältet ses information som ytterst viktig och av vissa som en 
gyllene väg till minskad ångest och depression och ökad livskvalitet för 
patienter. Andra ifrågasätter hur mycket fokus som läggs på information då 
det riskerar att överskugga andra aspekter av patientens behov och villkor. I 
våra fynd var information den minsta kategorin och majoriteten av 
erfarenheter var negativa. Vi menar att information inte kan betraktas som 
något gott per se. Information upplevs som hjälpande eller försvårande 
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utifrån sammanhanget, det vill säga beroende på hur den anpassas till 
patientens aktuella situation, önskningar och behov.  

Artikel II – Meaning of work and the returning process 
after breast cancer: a longitudinal study of 56 women  

S. Lilliehorn, K. Hamberg, A. Kero & P. Salander  

I artikel II var syftet tvåfaldigt, dels att beskriva deltagarnas 
sjukskrivningsmönster under tiden från diagnos och de 18 följande 
månaderna och dels att utforska deltagarnas idéer om vad som motiverar till 
respektive försvårar återgång i arbete. 56 kvinnor ingick i analysen.  

Sjuttio procent av kvinnorna arbetade heltid innan sin bröstcancerdiagnos 
och 30 procent arbetade deltid, vilket stämmer väl med genomsnittlig 
tjänstgöringsgrad för kvinnor i Sverige i åldern 20 till 64 år. Kvinnorna var i 
genomsnitt sjukskrivna under 410 dagar med en bred variation av 0 till 942 
dagar. Sex månader efter första sjukskrivningsdag (som normalt sammanföll 
med datum för diagnos) arbetade 16 kvinnor (29 procent) sin tidigare 
tjänstgöringsgrad, åtta kvinnor (14 procent) arbetade deltid och 32 kvinnor 
(57 procent) var fortsatt heltidssjukskrivna. Vid 12 månader var antalet 
kvinnor som arbetade sin tidigare tjänstgöringsgrad nästan fördubblad till 31 
kvinnor (55 procent). Under tiden mellan 12 och 18 månader efter första 
sjukskrivningsdag noterades väldigt få förändringar. De 31 kvinnor som 
genomgått cytostatikabehandling hade en betydligt längre 
sjukskrivningsperiod (542 dagar med en variation av 0 till 942 dagar) 
jämfört med övriga (246 dagar med en variation av 22 till 744 dagar) vilket 
stämmer väl överens med andra studier om sjukskrivningslängd vid 
bröstcancer. Vid 18 månader efter sjukskrivningens start var endast 39 
procent av dem helt tillbaka i arbete, drygt hälften så många jämfört med de 
som inte behandlats med cytostatika (80 procent). Dessa fynd har dålig 
överensstämmelse med de av Socialstyrelsen utfärdade rekommendationer 
för sjukskrivning vid bröstcancer som var aktuella under kvinnornas 
sjukskrivning. Tid för att återfå normal funktion (arbetsförmåga) bedömdes i 
rekommendationerna till en till två månader efter avslutad cytostatika- 
respektive strålbehandling. Två månader efter avslutad strålbehandling var 
64 procent av kvinnorna i vår studie fortsatt del- eller heltidssjukskrivna, 36 
procent hade återgått i sin tidigare tjänstgöringsgrad. Av de kvinnor som 
behandlats med cytostatika var det endast nio procent som hade återgått i 
arbete två månader efter avslutad strålbehandling.  

Analysen av kvinnornas idéer om vad som försvårar respektive underlättar 
arbetsåtergång resulterade i tre kategorier, ”motiv till att inte återgå”, ”motiv 
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till att återgå” samt ”förändrat förhållningssätt till arbete”. Motiv till att inte 
återgå handlade delvis om tid; kvinnorna upplevde det viktigt, för sin egen 
och sina kollegors skull, att inte återgå i arbete (framför allt på heltid) innan 
man hade kapacitet att klara av det. Alternativet var stressande. Andra 
aspekter som upplevdes försvårande var sedan tidigare kända problem eller 
vantrivsel med atmosfären på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och 
organisatoriska frågor. Ett fåtal kvinnor använde sjukskrivningen för att få 
en paus från vardagens ”ekorrhjul”. De menade att de hade kunnat återgå i 
arbete något tidigare än de gjorde men tog chansen att mitt i livet få eget 
utrymme. För ytterligare några kvinnor var situationen mer problematisk. 
De hade tappat geisten för sitt arbete och kunde inte mobilisera det fokus 
som krävdes. De hade svårt att föreställa sig en arbetsåtergång vilket inte var 
fallet för övriga kvinnor.  

Ett motiv till att återgå i arbete var att man helt enkelt saknade sitt arbete, 
sin arbetsplats och sina kollegor, men framför allt speglar kategorin att 
kvinnorna ville återgå i arbete för att ”få ordning och reda i livet igen”, som 
en kvinna uttryckte det. Att arbeta associerades med de rutiner, den struktur 
och kontinuitet som vardagen tidigare organiserats kring vilket störts eller 
helt avbrutits i och med behandling och sjukskrivning.  Att återgå var därför 
ett sätt att läka – livet fick åter en bekant, kontinuerlig struktur. 
Arbetsåtergången var även ett sätt att inför andra demonstrera hälsa och 
normalitet.  

Sista kategorin speglade ett förändrat förhållningssätt till arbete som gällde 
de flesta kvinnor. Sjukskrivningen gav dem tillfälle att reflektera över sina 
prioriteringar och sätt att leva. Flera återvände i arbete med ett nytt 
förhållningssätt och förändrade prioriteringar vad gällde bland annat balans 
mellan arbete och privatliv. Några av kvinnorna beskrev hur de använde sig 
av att kollegor och chefer gav dem stort svängrum i hur de önskade återgå 
och fungera på arbetsplatsen i och med att de drabbats av just cancer.  

Vissa kvinnor fanns representerade i samtliga tre kategorier. Genom att titta 
särskilt på dessa kvinnor och rekontextualisera deras intervjusektioner i de 
fullständiga intervjuerna tydliggjordes att arbetets betydelse förändrades 
över tid och stod i relation till livssituationen i övrigt. En bröstcancerdiagnos 
innebär också ofta att existentiella spörsmål blir påtagliga – livet upplevs stå 
på spel och tidigare antaganden om världen som god och meningsfull kan 
ifrågasättas. Återtagandet av en bekant vardagsstruktur, i vilken arbete för 
de flesta är en ytterst central del, är ett sätt att komma till rätta med, eller 
skydda sig från, dessa psykologiska och existentiella utmaningar. Men då 
många upplever livet som annorlunda, att man betraktar livet med nya 
perspektiv och kan behöva göra omprioriteringar, fordrar återgången 
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flexibilitet. Sjukskrivning kan för vissa kvinnor vara ett nödvändigt utrymme 
för att skapa ordning i kaos. Tidig arbetsåtergång vore då fruktlöst, men när 
viss ordning finns är återgången ett viktigt steg för att uppleva livet som mer 
bekant och normalt. För andra tycks det vara arbetet i sig som skapar 
ordning och stänger dörren till kaos. Vi menar därför att sjukskrivning och 
arbetsåtergång bör förstås som individuella och flerdimensionella processer 
och att dessa hanteras med flexibilitet. Läkare, och andra aktörer i 
sjukskrivningsprocessen, bör se påbjudna riktlinjer som just 
rekommendationer, och i mötet med patienten vara medvetna om att det 
kan ske, eller pågå, en perspektivförändring som kan kräva utrymme.  

Innebörder av arbetsförlust vid cancer har, inom psykosocial onkologi, 
främst studerats utifrån manliga patienters perspektiv, vilket visat att 
cancersjuka män förlorar delar av sin maskulinitet när de inte arbetar. 
Förlust av yrkesidentitet vid annan slags sjukdom har dock visat sig 
problematiskt även för kvinnor. Västerländska samhällen blir allt mer 
jämställda och kvinnor har rört sig in i traditionellt manliga sfärer men har 
samtidigt kvar huvudansvar för hemarbete. Kvinnornas behov av att återfå 
tillräcklig kapacitet innan arbetsåtergång och behovet av att få en paus från 
livet i ekorrhjulet skulle kunna förklaras med att kvinnorna kalkylerade med 
att räcka till i dubbel bemärkelse; till så väl yrkesarbete som till hemarbete. 
Det är möjligt att detta hade gynnsamma effekter i det långa loppet.      

Artikel III – The impact of breast cancer on living an 
everyday life 4.5-5 years post-diagnosis – a qualitative 
prospective study of 39 women 

P. Salander, S. Lilliehorn, K. Hamberg & A. Kero 

I tredje artikeln studerade vi hur kvinnornas vardagsliv påverkades över tid. 
Syftet var att undersöka hur livet levdes och värderades under och efter 
behandling jämfört med tiden före diagnos. 39 kvinnor ingick i analysen.  

Analysen resulterade i fyra kategorier. Första kategorin, ”Mitt liv är bättre 
nu” utgjordes av åtta kvinnor. De värderade bröstcancerupplevelsen som 
något som förändrat livet till det bättre. Innan diagnos hade de vantrivts 
med sin vardag eller upplevt den som otillräcklig och de flesta hade på ett 
eller annat sätt vantrivts med sin arbetssituation. Att bli sjuk medförde en 
temporär väg ur en svår livssituation och gav möjlighet att reflektera över 
vad som var viktigt i livet. Därefter antingen lämnade de sitt arbete (bytte 
jobb eller slutade arbeta helt) eller återgick med ett nytt sätt att förhålla sig 
till och värdera det. För några kvinnor värderades bröstcancerupplevelsen 
som positiv då de farit gott av att i vården, på arbetsplatsen och bland familj 
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och vänner bli sedd och bekräftad på ett för dem nytt sätt. Bröstcancern fick 
positiv betydelse i det att livet förändrades; kvinnorna upplevde att de 
kunnat förändra en tidigare problematisk arbetssituation och/eller upplevde 
att livet berikats av erfarenheter de gjort via bröstcancererfarenheten.  

De tolv kvinnorna i den andra kategorin, ”Mitt liv är i princip som förut”, 
upplevde inte att bröstcancerupplevelsen förändrat vardagslivet speciellt 
mycket eller att de fått nya perspektiv på livet. De hade tidigt återfått 
livskontinuitet även om den första tiden kring diagnos och behandling hade 
varit svår för vissa av dem. Sjukdomens inverkan på livet tycktes för många 
ha mildrats av andra, tidigare svårigheter i livet och de upplevde därför inte 
att vardagen söndrades. I det långa loppet värderade de bröstcancern som en 
parentes och tyckte inte livet förändrats märkbart jämfört med tidigare.  

Den tredje kategorin, ”Mitt liv är annorlunda men inte sämre”, utgjordes av 
sex kvinnor som menade att bröstcancern påverkat dem i stor utsträckning 
och deras upplevelser speglade så väl positiva som negativa innebörder. 
Flera av de här kvinnorna led av omfattande, problematiska 
behandlingsbiverkningar vilket försvårade livet för dem. När intensiteten i 
biverkningarna så småningom klingade av blev kontrasten, och lättnaden, 
stor. Erfarenheten av att leva med svåra biverkningar fungerade som 
referenspunkt till hur livet levdes och värderades efter att biverkningar 
försvunnit eller mildrats.  

De tretton kvinnorna i den fjärde kategorin, ”Mitt liv har definitivt 
förändrats till det sämre”, utgjorde nästan en tredjedel av deltagarna. De 
skilde sig från övriga i de att de var yngre och inte funnit en liknande, eller 
ny tillfredsställande vardag. Den främsta orsaken var hur biverkningar från 
cytostatika- och hormonbehandling försvårade livet och man upplevde 
kroppen som förändrad, nedsatt och bruten. För andra hade livet försämrats 
av en svår och konstant oro för återfall som överskuggade vardagen och 
framtidstankar.  

För många av kvinnorna var bröstcancern en transformerande händelse som 
långsiktigt påverkade hur de såg på livet. Alla kvinnor uttryckte att de 
upplevt positiva aspekter eller vinster med att vara sjuk men hur detta vägde 
mot negativa aspekter, framför allt vad gäller behandlingsbiverkningar, 
varierade. Att mängden sjukdomsvinster var så pass stor kan vara 
svårbegriplig, men sett ur ett anpassningsperspektiv kan positiva aspekter 
förstås som att de har funktion av att skapa ordning och mening. Att finna 
positiva aspekter av det till synes fullständigt onda underlättar att 
upprätthålla tidigare positiva antaganden om världen. Kognitiv dissonans 
och potentiellt kaos kan på så sätt mildras eller undvikas. Vidare tillskrivs 
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det onda mening för att helt enkelt undvika meningslöshet, men även för att 
trotsa dess annars orubbliga fullständighet. Samtidigt blir kvinnan själv mer 
än enbart ett offer i det att hon på ett meningsfullt sätt kan använda sig av 
sjukdomserfarenheten.  

Fynden visade att anpassning kan underlättas av vissa kontextuella faktorer. 
En otillfredsställande och stum livssituation kan reflektera cancern som en 
räddning, eller väg ur denna (kategori ett). Ett redan belastat liv kan, 
paradoxalt nog, mildra cancerns psykologiska inverkan (kategori två) och 
kontrasten då svåra biverkningar avtar kan främja anpassning (kategori tre).  

Vilken påverkan bröstcancer har på livet och hur kvinnor reagerar på och 
värderar att drabbas av och att leva med sjukdomen är alltså en fråga om 
livssituation och omständigheter. Hur kvinnorna hade det på jobbet, vilken 
kontakt de fick med sjukvården, hur svåra biverkningar de drabbades av är 
exempel på omständigheter som spelade roll för hur kvinnorna i studien 
övergripande värderade sin sjukdomsupplevelse. Kvinnorna gav inte uttryck 
för medvetet valda hanteringsstrategier utan narrativen förmedlade en 
transition av livssammanhanget. Vi menar därför att det inte är tillräckligt 
att fokusera på personlig coping-karaktäristika; hela livssituationen, hur den 
såg ut innan diagnos och hur den påverkas under och efter behandling, 
måste beaktas för att förstå reaktioner och beteenden vid cancer. Vi menar 
därför att det blir mer begripligt att säga att bröstcancer förändrar 
livsomständigheterna och därmed ett förändras sättet att se på livet snarare 
än att man använder sig av endera coping-strategi för att hantera sin 
situation. 

Vad gäller behandlingsbiverkningar hade de en avgörande effekt på hur 
kvinnorna kunde leva i sin vardag och därmed även på hur de värderade 
sjukdomens övergripande påverkan av livet. Det största problemet för 
kvinnorna i den fjärde gruppen var att kroppen inte fungerade och hur den 
därför begränsade och villkorade vardagen. De var uppehållna kring sina 
kroppar och var hindrade från att fokusera på andra delar av livet.   

Artikel IV – Breast cancer experience through the body: A 
consecutive, six-year longitudinal study of 24 women 

S. Lilliehorn, K. Hamberg, A. Kero & P. Salander 

Syftet i fjärde artikeln var att bidra med kunskap om hur kroppen upplevs 
och hanteras av en grupp kvinnor med bröstcancer under sex års tid efter 
sjukhusbunden behandling. I analysen framträdde tre olika processer som 
beskrivs utifrån tre tidsmässiga referenspunkter: strålbehandlingens slut 
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(intervju 1), 6-18 månader efter strålbehandlingen avslutats (intervju 2 och 
3) samt sex år efter strålbehandlingen avslutats (intervju 4). 24 kvinnor 
ingick i analysen.  

Vid strålbehandlingens slut beskrev kvinnorna en mängd biverkningar och 
fysiska förändringar men menade att besvären var uthärdliga och inte 
särskilt problematiska. Efter att ha konfronterats med sin dödlighet och 
genomgått den sjukhusbundna behandlingen värderades besvär i relation till 
överlevnad och kroppen framträdde för kvinnorna som först och främst 
överlevande det dödliga hotet.  

Mellan sex och 18 månader efter att strålbehandlingen avslutats var 
biverkningar och kroppsliga förändringar mer problematiska för de flesta 
kvinnor. För fem kvinnor däremot, normaliserades snart de kroppsliga 
förändringar och biverkningar som följt av bröstcancerbehandlingen och 
integrerades snart som en del av livet och dem själva. Dessa kvinnor hade 
genomgått minst omfattande behandling (lumpektomi och strålbehandling). 
Fysiska besvär av bröstcancerbehandlingen sattes i ett större livsperspektiv 
och värderades i relation till andra svårigheter i livet som exempelvis annan 
sjukdom. Sex år efter strålbehandlingen avslutats upplevde dessa kvinnor 
bröstcancererfarenheten som avlägsen, något de lämnat bakom sig. 

Övriga 19 kvinnor genomgick en mer problematisk process. Tio av dessa 
kvinnor hade genomgått cytostatikabehandling och tretton var mitt i 
pågående hormonbehandling. Många levde fortsatt med omfattande 
biverkningar vilka nu värderades som problematiska, framförallt i hur de 
hindrade kvinnorna att återgå i tidigare vardagliga rutiner i hemmet, 
familjen och i yrkesarbete. Kvinnorna talade även om kroppsliga 
förändringars och biverkningars utseendemässiga betydelse och många 
levde med en påtaglig oro för återfall. Sammantaget upplevde dessa kvinnor 
sina kroppar som bräckliga, opålitliga och icke fungerande vilket 
distanserade dem från sina kroppar, flera hade svårt att bibehålla en tidigare 
upplevelse av kropp och själ 9  som integrerade. Sex år efter att 
strålbehandlingen avslutats hade sexton av dessa kvinnor kommit tillrätta 
med sina förändrade kroppar. De tretton kvinnor som genomgått hormonell 
behandling hade avslutat den och för de flesta hade biverkningarna klingat 
av. I takt med avtagande biverkningar upplevde de kroppen som mer 
                                                             

9 Det finns ingen självklar motsvarighet i svenskan till engelskans "body-mind". Vi använder i 
vardagstal "kropp-själ" även om själ ju egentligen har andra mer andliga syftningar. Med 
"mind" menas tänkande/mentalt fungerande och en människas medvetande, inre liv och psyke, 
och det är den innebörden som jag syftar på när jag för enkelhetens skull använder "kropp-själ". 
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samstämmig med sin självbild. Överlag tycktes bestående biverkningar och 
förändringar integrerats som en del av livet och vissa besvär relaterades till 
stigande ålder lika gärna som till bröstcancern och behandlingarna. Även om 
kvinnorna upplevde sina kroppar som annorlunda jämfört med före 
bröstcancerbehandlingen – till hur de kändes, fungerade och såg ut – hade 
förändringarna normaliserats och kropp och själ upplevdes inte lika åtskilda. 

Sex år efter avslutad strålbehandling hade 21 av 24 kvinnor i det stora hela 
kommit tillrätta med hur kroppen förändrats. För tre kvinnor hade 
processen varit en helt annan. Vid sista intervjun upplevde de sig helt 
separerade från sina kroppar. Av skilda anledningar (en kvinna hade 
drabbats av ett obotligt återfall och två kvinnor levde med mycket 
omfattande fysiska förändringar) påmindes de ständigt om bröstcancern och 
om hur behandlingar förändrade deras liv. Dessa kvinnor hade förlorat allt 
hopp om bättring och för att uthärda i tillvaron dissocierade de från sina 
kroppar.  

De fem kvinnorna i den första processen kunde tidigt integrera kroppsliga 
förändringar i sin livsberättelse. Kvinnorna i den andra processen befann sig 
under lång tid i ett biografiskt avbrott i vilket kroppen upplevs distanserad 
från själen (mind). Biverkningar och kroppsliga förändringar var alltför 
hindrande och belastande för att integreras och kroppen blev mer eller 
mindre objektifierad. Med tiden och i takt med att biverkningar avtog kunde 
kvinnorna gradvis integrera bestående förändringar som del av sig själva. 
Kvinnorna i den tredje processen hölls dock kvar i ett biografiskt avbrott. De 
upplevde sina kroppar som varaktigt söndrade och skilda från sig själva. I 
vad som tycktes som resignation, förhöll de sig till slut till sina kroppar som 
objekt; något de var tvungna att ha men som inte var del av dem själva.  

I artikeln relateras fynden till begreppet ”kroppsnormativitet” (Malmberg, 
2009). Kroppsnormativitet syftar på en social och kulturell kroppsnorm som 
fungerar som en vattendelare mellan ”funktionella” (functional/capable) och 
”dysfunktionella” (dysfunctional/disabled) kroppar. Den funktionella 
kroppen är synonym med en normal kropp. Den är den kropp som är 
idealiserad vilket idag betyder en hel, ung kropp som är oberoende av sin 
omgivning och bemästrad av den som innehar den (Malmberg, 2009). Den 
utgör ett kulturellt kapital som en person med en dysfunktionell kropp inte 
kan förvärva. Initialt tycktes det inte problematiskt för kvinnorna att avvika 
från normen. En funktionell kropp var försumbar i relation till överlevnad. 
Den kropp som många av kvinnorna distanserade sig från var, i ett 
kroppsnormativitetsperspektiv, en dysfunktionell kropp – asymmetrisk, 
okontrollerbar och periodvis beroende av andra.  Kroppen associerades med 
tvetydighet, lägre självkänsla och sårbarhet och kvinnorna vidtog olika 
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åtgärder för att uppvisa normalitet och undslippa att bli värderad under 
andras blick. En del kvinnor använde proteser, några rekonstruerade ett 
förlorat bröst och många ändrade sitt sätt att klä sig och undvek badhus och 
badplatser för att inte exponera sina kroppsliga förändringar.  

Att som kvinna med bröstcancer leva med en förändrad kropp i dagens 
samhälle innebär en social och kulturell press som måste tas hänsyn till i ett 
rehabiliteringsperspektiv. Hur kvinnor upplever sina kroppar under och 
efter bröstcancerbehandling varierar över tid. Att dölja kroppsliga 
förändringar kan vara underlättande för att bibehålla sin självbild och ibland 
kanske nödvändigt för att stå ut. Samtidigt vet vi av tidigare studier att 
döljandet i sig inte alltid löser en problematisk kroppsrelation.  

Fynden i artikeln belyser den omfattande påverkan biverkningar kan ha, 
framförallt vad gäller hormonell behandling, men också att kvinnorna var 
beredda att offra mycket av kroppslig funktion, utseende och generellt 
välbefinnande för att överleva. Optimal cancervård balanserar mellan att å 
ena sidan förbättra patientens prognos med hjälp av aggressiv behandling, 
och att, å andra sidan, orsaka otillbörligt svåra biverkningar och långsiktigt 
försämrad livskvalitet. Läkares roll, och dilemma, är att i samtal med 
patienten om hennes behandling visa på hopp och framtidsutsikter, men 
även att tala om behandling på ett sätt som gör det möjligt för kvinnan att 
avsluta den utan att förlora hopp.  
 
Sammanfattande diskussion och 
reflektioner 

I det här kapitlet förs en sammanfattande diskussion om de fynd som 
presenterats i de enskilda artiklarna utifrån avhandlingens övergripande 
syfte – att beskriva och analysera hur en grupp kvinnor med primär 
bröstcancer upplever att deras liv påverkas under och efter behandling.  

Diskussionen har en kronologisk struktur och resultaten från artiklarna 
beaktas jämte varandra i syfte att diskutera artikelfynden i en bredare 
kontext och för att teckna en mer sammansatt bild av hur kvinnornas liv och 
vardag påverkas över tid. Till den bredare kontexten hör även ett antal 
teman som inte redovisats i artiklarna men som återkommande noterats och 
diskuterats vid genomläsningar och analyser av materialet. Dessa förs in i 
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resultatdiskussionen10. Till exempel innehåller inte artiklarna mycket av 
tiden kring insjuknandet och reaktioner i samband med detta, utan riktar 
istället sitt största fokus kring det betydligt mindre studerade, vad som sker 
med livet över tid. Men för att kunna förstå reaktioners och processers gång 
tar resultatdiskussionen avstamp i diagnosbeskedet. Resultatdiskussionen är 
därför mer tentativ än artiklarna, men också mer sammanfattande och 
helhetsmässig än artiklarna var för sig.  

Beskedet  

”Man tänkte ju det värsta. Man tänkte att man skulle dö.” 
”Jag tänkte på framtiden, jag visste ju inte om jag hade någon.” 

”Jag tog för givet att det var det så det var ingen katastrof.” 

Majoriteten av kvinnorna i studien berättade om hur de vid beskedet (nytt 
tema) ögonblickligen ställts inför sin egen dödlighet, om hur tillvaron 
stannat av och blivit kaotisk och hur framtiden plötsligt tyckts oviss om ens 
möjlig att föreställa sig. Tankarna gick också till familjen, framför allt till 
barn och mödrar. De som upplevt cancer på nära håll, särskilt en mammas 
eller annan nära släktings bröstcancer, associerade sin egen situation till 
deras.  

Att bli sjuk i bröstcancer är ett reellt hot mot kvinnans existens. Sjukdomen 
måste behandlas och hundraprocentiga garantier utlovas aldrig. Att 
konfronteras med sin dödlighet är förenat med en utsatthet som vid 
cancersjukdom har så väl fysiska, sociala, psykologiska som existentiella 
bottnar. Informationen att den egna existensen med oklara odds är satt på 
spel är för de flesta inkompatibel med vår föreställningsvärld, vad vi 
förväntar oss och tar för sannolikt att möta (Janoff-Bulman, 1992; Brennan, 
2004). Visserligen är vi medvetna om att livet är ändligt, att onda och till 
synes meningslösa saker kan drabba oss men snarare än att vidkänna det 
som realiteter tenderar vi att, innan vi drabbas, ta vår existens och hälsa för 
given liksom vi i regel placerar sannolikheten för hot och risker bortanför oss 
själva (Janoff-Bulman, 1992). Att exempelvis bli svårt sjuk och vad som 
följer i form av smärta, lidande och eventuellt även död ses vanligtvis som 
mycket avlägsna eventualiteter och det ligger i regel närmre till hands att 
föreställa sig andras olycka än sin egen. 

                                                             

10 Där teman som inte redovisats i artiklarna förts in, noteras de med (nytt tema) i löpande text. 
På samma sätt noteras vilken artikel resultat som diskuteras kommer från, antingen uttalat i 
texten eller inom parentes, exempelvis (artikel I). 
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Psykologen Janoff-Bulman (1992) kallar det att vi lever i en illusion av 
osårbarhet som vi lärt att anta sedan tidig barndom.  I sin analys av trauma11 
har hon ringat in tre grundläggande antaganden som hon menar utgör 
kärnan av vår, annars individuellt formade, inre värld12: antagandet att 
världen är god (benevolent), att världen är meningsfull samt antagandet att 
man själv är en viktig och värdefull person13. Grundantagandena utvecklas 
från barndomen i interaktion med andra (läs hur de från barnsben 
kommuniceras via föräldrar och andra vuxna), de fundamenteras successivt 
och abstraheras sedermera till oreflekterade för-givet-taganden eller 
generella förväntningar om världen och oss själva. Antagandena är vid första 
anblick anmärkningsvärt positiva och kan i relation till vilken 
nyhetsrapportering som helst synas minst sagt naiva. Janoff-Bulman kallar 
dem ”positively biased overgeneralizations” (1992, s. 25) och menar att det 
finns en nödvändighet i det illusoriska. Hon menar att vi i vardagligt liv 
vanemässigt tar fasta på vad som överensstämmer med vår tidigare kunskap 
om världen och oss själva, då det förser oss med trygghet, säkerhet och en 
tillit till att tillvaron är relativt förutsägbar (Janoff-Bulman, 1992). Ett 
ständigt vidkännande av ondska, meningslöshet och vår egen ändlighet 
skulle göra vardagligt liv svårt, om inte omöjligt. Enligt detta synsätt tror vi 
gott om världen, oss själva och vårt öde helt enkelt för att det gör oss gott och 
låter oss ägna oss åt det vardagliga livets göranden och låtanden. Samtidigt 
                                                             

11  Analysen vilar på empiriska studier av personer utsatta för trauman av olika slag – 
livshotande sjukdomar (främst cancer), allvarliga olyckor, plötslig oväntad död av förälder, 
våldtäkt, misshandel och andra slags brott.  

12 Teorin baseras på antagandet om att människans inre värld kan förstås som ett schema – ett 
begreppsmässigt system som består av en uppsättning antaganden om världen och den egna 
personen. Schemat, som utvecklas över tid, hjälper oss att förstå oss själva och världen, att 
interagera och fungera effektivt (Janoff-Bulman, 1992, s. 5). John Bowlbys (Bowlby, 1979) 
beskrivning av ”inre arbetsmodeller” (en av hörnstenarna i Bowlbys anknytningsteori) är ett 
åskådliggörande exempel. Till en början gäller arbetsmodellerna de specifika 
anknytningsrelationerna men övergår med tid (och upprepad erfarenhet) i en mer abstrakt 
representation av personen själv och hennes sociala värld, ett generellt (och sedimenterat) 
schema som hon använder sig av för att navigera i relationer och situationer genom hela livet 
(Collins, Guichard, Ford & Feenet, 2004). 

13 Janoff-Bulman menar att dessa grundantaganden borde vara generella och gälla även icke-
traumatiserade personer. Av traumatiska situationer kan vi lära mycket om det 
allmänmänskliga då det för givet tagna blir ifrågasatt och synligt. Även andra har hävdat hur det 
extrema säger mycket om vardagens psykologi. Jfr Giddens (1979, s. 123) om ”critical 
situations” och Flanagan (1954) om ”critical incidents”.  
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kamoufleras vår fysiska bräcklighet, vi tenderar att ta vår existens och vår 
hälsa för given, vi förutsätter dem snarare än att se dem som temporära.  

Ett bröstcancerbesked för med sig information som är oförenlig med en 
tidigare positivt laddad inre värld. Grundantagandena räcker inte längre till 
för att förstå vad man är med om och i kontrasten uppstår kognitiv 
dissonans (Festinger, 2001/1957), världen synes inkonsistent 14 . Janoff-
Bulman kallar konfrontationen med sin dödlighet för ”the death imprint” 
(1992, s. 58) i vilken osårbarhetsillusionen avkamoufleras och den drabbade 
abrupt blir medveten om hur existensen betingas av hennes fysiska, 
uppenbarligen sårbara, skepnad. Vid sjukdom kommer dessutom hotet 
inifrån en själv, härbärgerat i den egna kroppen. Detta innebär stor utsatthet 
och många upplever det som att vad som helst nu kan hända och att man 
står oskyddad inför livets eventualiteter.  

Bury (1982) menar att (kronisk) sjukdom innebär ett ”biografiskt avbrott” i 
den sjukes liv, vid vilket för givet tagna antaganden krackelerar och mycket 
uppmärksamhet dras mot kroppen, dess symptom och förändringar, medan 
personen försöker förstå vad som sker. De förklaringssystem som människor 
vanligtvis använder för att hantera och begripliggöra sig själv och sin 
omvärld faller samman och frågor som ”varför jag?”, ”varför nu?”, kan tvinga 
fram en fundamental omvärdering av personens biografi. Det krävs även 
praktisk mobilisering av olika slags resurser – fysiska, sociala, ekonomiska, 
medicinska och kulturella för att hantera situationen. 

Salander, Henriksson och Bergenheim (1999) liknar insjuknandet i en 
cancersjukdom vid att livet bryts i flera bemärkelser. De menar att cancer 
förvisso har olika innebörder för olika människor men med ett gemensamt 
element i form av förluster – förlust av odödlighetsillusionen, förlust av 
intakta funktioner, förlust av oberoende och förlust av det sociala varat 
(Salander et al., 1999). I dessa förluster ryms så väl vad Bury (1982) kallar 
biografiskt avbrott och en krackelerad inre värld (Janoff-Bulman, 1992; 
Brennan, 2004). Kvinnornas vardag blev abrupt förändrad i och med 
bröstcancerbeskedet. De flesta av de kvinnor som var i arbete blev 
sjukskrivna i samband med diagnosen eller kort därefter och skulle sen vara 

                                                             

14 Den kognitiva dissonans som uppstår i ens inre värld kräver en lösning, antingen genom att 
den nya informationen anpassas till att passa tidigare antaganden (assimilation) eller en 
modifiering av antagandena till att passa med den nya informationen (ackommodation) (Piaget, 
1952). 



 

46 

borta från arbetslivet under lång tid15 (artikel I). Tillvaron skulle istället 
främst komma att struktureras kring sjukhusbesök, behandlingar och 
återhämtning. Kvinnorna berättade om en mängd behandlingsbiverkningar 
som smärta, ömhet och stelhet, illamående, svettningar och aldrig vikande 
trötthet, och om hur kroppen förändrats till både utseende och känsla. De 
berättade om hopp och förtvivlan och oro och om en upptagenhet vid 
kroppen och rädsla för återfall. Många upplevde att de under 
behandlingstiden varit begränsade och inte kunnat fungera som vanligt. 
Behandlingsbiverkningarna hindrade periodvis många från att helt eller 
delvis utföra hemarbete, ta hand om sina barn och påverkade hur man 
kunde delta i fritidsaktiviteter och träffa vänner och bekanta.  

Även om det finns gemensamma element i upplevelser av cancersjukdom 
tycktes innebörden variera från person till person. Salander et al. (1999) 
menar att cancern får sin särskilda betydelse i ett livssammanhang, det vill 
säga vad sjukdomen kommer att få för personlig innebörd beror på vem man 
är, vad man tidigare erfarit och hur man lever sitt liv. Bröstcancerbeskedet 
togs emot på olika sätt av kvinnorna. Medan majoriteten upplevde det som 
en hot mot existensen som fick dem att tappa fotfästet i livet, beskrev andra 
sina reaktioner vid beskedet som betydligt mindre dramatiska, ibland 
närmast som en smärre olägenhet. Flertalet av dessa kvinnor levde redan 
med kroniska sjukdomar eller hade gått igenom svåra upplevelser tidigare i 
livet och för några överskuggades beskedet och behandlingsperioden av 
andra problem i livet, exempelvis en nära släktings död eller en problematisk 
arbetssituation. Man var på olika sätt redan drabbad i livet och av erfarenhet 
medveten om att livet kan innebära det svåra och till synes meningslösa och 
den kognitiva dissonansen blev därmed inte lika stor (Festinger, 2001/1957).   

Loerzel & Aroian (2013) fann liknande slags reaktioner bland äldre kvinnor 
som drabbats av bröstcancer. Bröstcancern värderades av de allra flesta som 
ett ”gupp i vägen” och hejdade inte vardagslivet nämnvärt. Dessa slags 
reaktioner och hanteringssätt kan liknas med vad Faircloth, Boylstein, 
Rittman, Young och Gubrium et al. (2004) kallar ”biografiskt flöde”. I sin 
studie av patienter med stroke fann de att stroke ofta orsakade ett fysiskt 
avbrott i patienternas liv men att detta sällan föranledde ett ”biografiskt 
avbrott” (Bury, 1982). Sjukdomens påverkan integrerades i en fortsatt 
kontinuerlig livsberättelse snarare än att bryta den itu, och sjukdomen sågs 
som en av många händelser man kan möta i vardagligt liv, som en del av vad 
livet kan innebära. Liknande fynd fann Reeve, Lloyd-Williams, Payne och 
Dowrick (2010) i en studie av personer med cancersjukdomar i terminalt 
                                                             

15 Kvinnorna var i genomsnitt sjukskrivna i 410 dagar med variation mellan 0 och 942 dagar.  
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skede. Faircloth et al. (2004) menar att faktorer som somatisk 
samsjuklighet, kunskap om sjukdomen och en tidigare etablerad 
föreställning om sjukdom som en normal del av åldrande kan fungera som 
förmildrande omständigheter.  

Kunskap om bröstcancer, som hur vanligt förekommande sjukdomen är, 
tycktes påverka hur kvinnorna förhöll sig till att de drabbats. Det var vanligt 
med ett något tvetydligt förhållningssätt till varför man blivit sjuk i 
bröstcancer. Många brottades med frågan varför man blivit livshotande sjuk 
(”varför jag?”) men inte varför man drabbats av just bröstcancer. Flera 
menade att frågan varför man själv skulle undgå när så många drabbas 
tycktes lika rimlig (jfr Loerzel & Aroian 2013). De flesta spekulerade ändå i 
orsaker och höll en eller flera för troliga eller sannolika, även om dessa inte 
kunde verifieras av sjukvården. De vanligaste attributionstankarna rörde 
ärftlighet16 och livsstil, framför allt stress (nattjobb, stressig livssituation, 
stressig arbetssituation) (jfr Salander, 2007; Stewart et al., 2001). Att 
härröra orsaken till varför man blivit sjuk i att man stressat för mycket, 
arbetat för mycket och andra, så kallade beteendemässiga självanklagelser 
(Janoff-Bulman, 1992), kan vara ett sätt att undvika det oförsonliga och 
meningslösa med att man drabbats av sjukdomen fullständigt slumpmässigt. 
Att lägga orsaken i sin livsstil kan istället ge en känsla av kontroll och 
möjlighet att i framtiden påverka sitt öde. Många sa att de redan påbörjat 
livsstilsförändringar eller planerade att göra det. Man skulle ändra på 
balansen mellan arbetsliv och privatliv, stressa mindre, begränsa sina 
åtaganden genom att säga nej i större utsträckning än tidigare (artikel II), 
äta sundare och motionera mer.  

Tidpunkten, när i livet man drabbades (”varför nu?”), tycktes också ha 
betydelse för hur man hanterade beskedet. För de yngre kvinnorna var den 
ofta försvårande. Att de överhuvudtaget drabbats av bröstcancer var inte det 
svåraste att hantera, men meningslösheten i att drabbas i ung ålder tycktes 
desto större och svårare att förlika sig med. För de äldre kvinnorna däremot, 
kunde tidpunkten bli en förmildrande omständighet (jfr Fallbjörk et al., 
2012; Loerzel & Aroian, 2013; Sinding & Wiernikowski, 2008). De värderade 
sin situation i relation till när i livet det hade varit värre att drabbas. 
Kvinnorna menade att det var lättare att hantera att bli sjuk senare i livet än 
det hade varit att drabbas i yngre ålder när eventuella barn var små och man 
överhuvudtaget var mitt i livet. I högre ålder var sjukdom ett, om än inte 
                                                             

16 Ett fåtal kvinnor hade fått besked om att deras bröstcancer var ärftlig. Flera andra undrade 
mycket över ärftlighet men tycktes antingen inte ha diskuterat det med sjukvården eller fått ett 
tillräckligt tydlig svar.  
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väntat så inte heller ett helt oförberett, inslag. För vissa kvinnor var det mer 
en fråga om när, än om, man skulle drabbas. Den nedåtriktade jämförelsen 
(”downward comparison”), att föreställa sig ett värre scenario som man 
jämför sin situation med (Wills, 1981), är en kreativ strategi för att må bättre 
och något vi ofta gör för att handskas med svårigheter. Tanken att ”det hade 
kunnat vara värre” ger tröst och kan till och med vända upplevelsen av 
situationen till att, efter omständigheterna, vara ganska lyckosam (”det var 
ändå tur att det inte blev värre”).  

Kontakt med sjukvården  

Nyckeln till att förstå kvinnornas relation till sjukvården (artikel I) är att 
betrakta den i ljuset av hur deras vardag abrupt förändrades och hur de 
försattes i en utsatt och maktlös situation. Märkta via bröstcancerbeskedet 
av ”the death imprint” (Janoff-Bulman, 1992) var överlevnad det allra 
väsentligaste för kvinnorna (jfr Fang, Shu & Fetzer, 2011) men också vad 
som låg utanför deras kontroll och möjlighet att påverka (artikel IV). I 
klartext var sjukvården vad som stod mellan kvinnorna och döden. 
Resultaten/analysen i artikel I visar att sjukvårdens betydelse för kvinnorna 
vida överskred den medicinska behandlingen. Kvinnorna hade behov av att 
bli bemötta i hela sin utsatthet vilken även hade psykologiska och 
existentiella bottnar.   

En ”hjälpande plan”  

Begreppet en ”hjälpande plan” introducerades i artikel I för att åskådliggöra 
kvinnornas psykosociala behov i mötet med vården. En ”hjälpande plan” är 
reflekterar patienters behov av att, i en livshotande situation och i fysisk, 
social och psykologisk utsatthet, knyta an till den instans (och de personer) 
som har kompetens, expertis och resurser till att bota och/eller lindra. Enligt 
anknytningsteori söker vi instinktivt kontakt och närhet med en ”säker 
hamn” (Bowlby, 1988) för att få trygghet och beskydd vid hotfulla 
situationer. Anknytningsbeteendet är ett naturligt och automatiskt beteende 
som utvecklas under barndomen i kontakt med de första 
anknytningsfigurerna (primära vårdgivare, oftast föräldrar). Barnet söker 
närhet och beskydd hos anknytningsfigurerna som fungerar som en trygg 
utgångspunkt i upptäckandet av världen (”trygg bas”) och en tillflykt att 
återvända till när världen upplevs hotfull (”säker hamn”) (Ainsworth, 1989). 
Även om anknytningsbeteendet är som tydligast under tidig barndom, då det 
är under utveckling (se fotnot 12), är det kännetecknande för oss genom hela 
livet, för män så väl som för kvinnor, för vuxna så väl som för barn (Bowlby, 
1979). Det är ett allmänmänskligt beteende som inte ska förväxlas med 
beroende och regressivt beteende. Under den tidiga barndomen har det 
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funktionen att trygga barnets överlevnad, medan det senare fungerar mer 
vägledande men aktiveras vid hotfulla situationer.  

Närmare uttryckt är en ”hjälpande plan” patientens inre upplevelse eller 
”inre objekt” av sjukvården som en ”säker hamn” som möter hennes behov 
av tillgänglighet och utrymme, kontinuerlig och anpassad information, 
kontinuitet och pålitlighet vad gäller behandling samt engagerat, respektfullt 
och ärligt bemötande. Den skapas av den sammanlagda erfarenheten av att 
möta sjukvården, inkluderat så väl personliga möten (med allt från läkare till 
receptionist) som skriftlig information och fysisk miljö. Är den sammanlagda 
upplevelsen inte tillräckligt positiv framträder inte den ”hjälpande planen” 
och patienten kan känna sig otrygg och osäker. Tillräckligt positiv däremot 
skapar den inre upplevelsen av sjukvården som en hjälpande instans 
trygghet och lugn. En ”hjälpande plan” ska inte förväxlas med ”vårdplan”, ett 
verksamhetsbegrepp med syfte att strukturera och synliggöra vårdförloppet 
kring en patient17. Däremot kan en väl fungerande och kommunicerad 
vårdplan sannolikt bidra till att förmedla upplevelsen av att det finns en 
”hjälpande plan”. 

Forskning om anknytning har länge varit koncentrerad kring barndomen 
och särskilt relationen barn och vårdgivare. Intresset för vuxen anknytning, 
empiriskt och teoretiskt, har dock ökat (Rholes & Simpson, 2004) och på 
senare år har anknytningsperspektivet introducerats i psykosocial onkologi 
via studier av cancerpatienters relationer till sjukvården (Rodin et al., 2007; 
Salander, 2002; Salander & Henriksson, 2005) och patient-läkarrelationen 
(Salmon & Young, 2009; Wright, Holcombe & Salmon, 2004).  

Trygghet och hopp  

Bröstcancerdiagnosen och återfallsrisken gjorde att kvinnorna upplevde livet 
som skört. Uppmärksamheten drogs därför mot kroppen (Bury, 1982), till 
att undersöka och notera hur kroppen såg ut, kändes och förändrades 
(artikel IV). Många kvinnor hade svårt att hantera kroppsliga symptom som 
knölar och smärta vilka ofta väckte oro och rädsla för återfall. De sökte sig 
därför till sjukvården (”säker hamn”) för att få hjälp att bedöma vad man 
fann oroande. En fungerande, nära relation med sjukvården, exempelvis 
vetskapen att det fanns någonstans att vända sig och snabb respons, gav 
trygghet och en övergripande känsla att vara under kontroll och i trygga 
                                                             

17 Vårdplanen ska beskriva en patients diagnos, vilka mål som satts samt vilka åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå målen och dokumenteras via regelbundna journalanteckningar (Björvell, 
2012). 
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händer (artikel I). Kvinnan kunde då bära med sig sjukvården som ett ”inre 
objekt” när hon inte var i direkt kontakt med sjukvården vilket möjliggjorde 
att ägna sin uppmärksamhet åt annat i tillvaron. En opålitlig relation 
däremot gjorde det svårt för kvinnan att lita till sjukvårdens hantering och 
bedömning vilket kunde hålla henne kvar i, och ibland öka, hennes oro.  

Att lämna sjukvården  

Behandlingsavslutet innebar ett lösgörande från sjukvårdens ”säkra hamn” 
och ”hjälpande plan”. Bildligt talat lämnade kvinnorna kärnan av den 
”hjälpande planen” och slussades ut från den ”säkra hamnen” via 
efterkontrollerna18.  

Inför att strålbehandlingen skulle avslutas och kontakten med vården skulle 
komma att bli betydligt glesare, ökade en del kvinnors känsla av otrygghet 
och utsatthet. Dessa kvinnor sa att de ”fasade” och var ”oroade” för hur det 
skulle bli att avsluta behandlingskontakten19. De hade känt sig trygga i den 
nära kontakten med sjukvården och vid avslutet kände de sig ”utslängda” 
från, ”släppta” eller ”lämnade” av sjukvården. Även om behandlingsavslutet 
var ett steg i rätt riktning var lösgörandet från sjukvården ambivalent. Andra 
kvinnor var redo och högst angelägna om att gå vidare i livet och upplevde 
vid slutet av behandlingen den täta kontakten med sjukvården som ett 
nödvändigt men störande inslag i vardagen, särskilt om de arbetat under 
strålbehandlingsperioden. För dem var övergången övervägande positiv och 
okomplicerad.  

Efterkontrollerna var betydelsefulla men också laddade hållpunkter. Många 
beskrev hur de mätte sin tid och planerade sitt liv efter dem. Till en början 
gjorde kvinnorna i regel inte långsiktiga planer utan planerade sin tid och 
tänkte inte längre än tre månader i taget, till nästa kontroll. Vid 
efterkontrollerna var det fortsatt viktigt för kvinnorna med tillgänglighet, 
kontinuitet, anpassningsförmåga, kompetens och gott bemötande. 
Framskjutna tider, administrativa eller kliniska missar, dåligt anpassad 
information och bryskt eller nonchalant bemötande kunde, förutom att vara 
irriterande, även väcka osäkerhet och oro.  
                                                             

18 Kvinnorna följdes upp via efterkontroller under fem års tid. Först med täta kontroller var 
tredje till var sjätte månad varefter tidsintervallet mellan kontrollerna blev längre.  

19 ”Så länge jag är i det här huset, jag fasar för att strålbehandlingen är slut för det känns så bra 
att vara under vård. Det känns så tryggt. Jag är rädd för när det tar slut. Om jag ska gå och vänta 
på att få ett återfall. Kontakten gör att man känner sig lite trygg.” (Citat) 
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Vardagens ”återtagande” 

Bröstcancererfarenheten hade haft stor påverkan på många kvinnors liv 
medan de helt eller delvis varit frånkopplade från många av sina vardagliga 
sammanhang. En del beskrev det som att ha varit i en ”bubbla” eller en 
”paus”. När behandlingen avslutades var det dags att träda ut ur 
avskärmningen och, som en kvinna uttryckte det, möta sin ”verklighet” – en 
vardag utan daglig kontakt med sjukvården, strukturerad kring annat än 
behandling.  

Normalitetssträvan  

De flesta av kvinnorna var fortsatt sjukskrivna efter att behandlingen 
avslutats och första tiden tillbaka i hemmamiljön ägnades åt återhämtning20. 
Det var, som en kvinna kallade det, en ”förlåtande tid” då de ännu inte 
förväntades att fungera och delta fullt ut. För många kvinnor var det ett 
viktigt andrum med tid för återhämtning, särskilt de kvinnor som levde med 
omfattande biverkningar och/eller hade arbeten där det var svårt att arbeta 
deltid. Pausen mellan behandling och arbete gav även utrymme till reflektion 
(artikel II). Även om den här tiden var behövlig och i regel uppskattades 
utmynnade den förr eller senare i en mättnad av att vara på dispens. 
Successivt försköts fokus från att kretsa kring överlevnad och återhämtning 
till att återfå vad man uppfattade som en mer ”normal” och ”vanlig” struktur 
i vardagen (artikel II, III, IV). Strävan efter normalitet uttrycktes tydligast i 
relation till biverkningar och kroppsliga förändringar (artikel III); hemarbete 
(nytt tema) och yrkesarbete (artikel II). Dessa dimensioner av 
normalitetsträvan överlappade varandra och pågick som samtidiga, 
sammanflätade processer.  

Biverkningar och kroppsliga förändringar  

Många kvinnor hade vid slutet av den sjukhusbundna behandlingen 
fortfarande stora besvär med biverkningar, ändå uttrycktes ofta att man efter 
omständigheterna mådde ganska bra. Stor trötthet, stelhet, lymfödem, 
                                                             

20  Att kvinnornas sjukskrivningstider stämde så pass dåligt överens med aktuellt 
försäkringsmedicinskt beslutsstöd (artikel II) väcker frågor om rimligheten i de bedömningar 
och rekommendationer som gällde då. Resultaten torde indikera att beslutsstödet var allt för 
snävt tilltaget, framför allt för de kvinnor som genomgått cytostatikabehandling för vilka 
överensstämmelsen var anmärkningsvärt låg (9 %). Aktuellt beslutsstöd (Socialstyrelsen, 2011a) 
är mer generöst vad gäller tid till för återvunnen funktion och normal läkning. Allra tydligast 
vad gäller arbetsförmåga vid hormonell behandling eller antikroppsbehandling. 
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svettningar och smärta och även bröstförlust – vad som sannolikt värderats 
som mycket problematiskt i en annan situation, beskrevs som besvär men 
uthärdliga och i enstaka fall som närmast obetydliga (artikel IV) (jfr Fang et 
al, 2011). Biverkningar och förändringar värderades i relation till överlevnad 
som ett ”billigt” eller rimligt pris för att öka sina odds och den ovissa 
framtiden beskrevs som betydligt svårare att hantera (artikel IV). 
Biverkningar försvårade kvinnornas vardag, men med siktet fäst på 
överlevnad tycktes nollpunkten på välbefinnandeskalan vara förskjuten 
(Spranger & Schwartz, 1999; Salander et al., 1999) och kroppen var närmast 
försumbar i relation till överlevnad.  

Nedåtriktad jämförelse, att värdera sin situation i relation till ett imaginärt 
värre scenario för att känna sig vid gott mod och efter omständigheterna rent 
av lyckligt lottad (Wills, 1981), var en vanlig förekommande strategi för att 
hantera bröstförändringar. Den som hade små bröst menade att 
bröstförändringen hade varit svårare att hantera om hon hade haft stora 
bröst och vice versa. Enligt samma princip menade kvinnorna att det hade 
varit värre om hon levt själv, levt i en kärleksrelation, varit yngre (dock aldrig 
äldre), behövt operera bort hela bröstet eller behövt operera bort en arm 
eller annan kroppsdel som var mer avgörande för rörelsefunktionen. I regel 
betraktade inte kvinnorna sin situation i första hand utifrån förluster och 
vad som var problematiskt utan fokuserade på vad mer värdefullt de hade 
fortsatt tillgång till. 

Successivt, i takt med att hotet kom allt mer på avstånd och vardagen 
förväntades anta en mer ordinär rytm och struktur, började kvinnorna 
föreställa sig livet bortom att överleva och kroppen upplevdes då inte längre 
försumbar (artikel IV). Några kvinnor kunde utan större problem komma 
tillrätta med hur kroppen förändrats. Dessa kvinnor hade inte förlorat hela 
bröstet, de hade inte genomgått cytostatikabehandling, de genomgick inte 
hormonbehandling och hade få besvär av andra biverkningar. Andra, 
framför allt de som led av långdragna biverkningar (företrädelsevis av 
hormonbehandling), hade det svårare (artikel III, IV). De upplevde kroppen 
som besvärlig, skör och opålitlig och att de hindrades i att fungera i 
vardagligt liv. Biverkningar kom att upplevas som allt mer belastande och 
kroppsliga förändringar att betraktas som förluster (jfr Fang et al., 2011). 
Flera beskrev hur de hade besvär med att dölja bröstens asymmetri, 
svettningar och andra förändringar och hur smärta och stelhet gjorde att de 
kände sig gamla, äldre än sin biologiska ålder (jfr Klaeson, 2011). Få kvinnor 
sa att de upplevde att deras kvinnlighet påverkats men att de kände sig 
onormala och avvikande inför andra. Många undvek därför badhus, 
offentliga duschar, ändrade sitt sätt att klä sig så att asymmetrin inte skulle 
synas, använde protes när de inte var hemma (jfr Fallbjörk et al., 2012) och 
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ju längre tiden gick desto mer övervägde de kvinnor som förlorat hela bröstet 
att genomgå rekonstruktion. Sammantaget stämde dessa kvinnors 
upplevelse av sina kroppar inte överens med hur de uppfattade sig själva och 
för att hantera dissonansen distanserade de sig från sina kroppar (artikel 
IV). Problem och förluster vägdes dock mot vinster man menat att 
sjukdomen gett (exempelvis förändrade perspektiv, eller att man kommit ur 
en svår livssituation, se nedan) vilket kunde jämna ut obalansen något. För 
vissa kvinnor var nedåtgående jämförelse (Janoff-Bulman, 1992) ett fortsatt 
underlättande sätt att, trots allt, värdera sin situation som uthärdlig. Till 
exempel var det vanligt att ta fasta på kroppsfunktion, vad man fortfarande 
kunde göra för att tona ned besvären. Kvinnor som sedan tidigare levde med 
andra sjukdomar lade vikt vid hur tillfälliga, och förhållandevis, kortvariga 
behandlingsbiverkningarna var i relation till kroniska sjukdomars konstanta 
symptom. Tendensen fanns också att värdera sjukdomen som sådan som 
tillfällig och avgränsad vilket dock försvårades av återfallsrisken. För de 
flesta kvinnor klingade dissonansen mellan kropp och själ (se fotnot 9) av i 
takt med att biverkningar mildrades och försvann. För ett fåtal kvinnor hade 
dock kroppen blivit dem så främmande att de inte längre såg den som sin 
kropp (artikel IV). 

Hemarbete  

De kvinnor som levde tillsammans med andra (partner och/eller barn) hade 
i regel haft det huvudsakliga ansvaret för hemarbetet innan de blev sjuka 
även om de också samtidigt yrkesarbetade. Denna dubbla arbetsbörda är 
typisk för västerländska samhällen där kvinnor blivit allt mer autonoma 
genom att röra sig in i traditionellt manliga roller, sfärer och aktiviteter 
samtidigt som män inte visat samma benägenhet att förändra sin position till 
att i motsvarande utsträckning dela ansvar för hem och familj (Backhans, 
Burström, Lindholm & Månsdotter, 2009; Östlund, Cedersund, Hensing & 
Alexanderson, 2004). Att hemarbete och omsorg om barn under 
behandlingstiden fallit över på övriga i familjen upplevdes olika beroende av 
kvinnans livssammanhang. Särskilt de med hemmavarande barn led av 
dåligt samvete för att de inte orkade med och fick lämna det mesta av 
föräldraansvar och hemarbete på den andra föräldern och släktingar. De 
utan hemmavarande barn hade ofta en mer positiv upplevelse. Maken eller 
sambon visade ofta extra omsorg och omtanke och gjorde erfarenheten av att 
sköta om hemmet på egen hand. Flera kvinnor sa att de önskade att en mer 
jämn fördelning av hemarbetet skulle bestå efter behandlingstiden. Väl 
tillbaka i sin hemmiljö var det dock mer regel än undantag att kvinnor tidigt 
ville återta de funktioner och det ansvar de haft tidigare, vare sig tiden som 
undantagen hemarbete varit positiv eller negativ. Detta tycktes återställa en 
tidigare bekant ordning och markerade ett skifte från beroende till autonomi 
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vilket var en starkare kraft än eventuella vinster av avlastning och omsorger 
(Bury, 1982; Turner, 2004).  

Yrkesarbete  

Hur kvinnorna förhöll sig till sitt yrkesarbete varierade över tid och berodde 
av omständigheter som mängden biverkningar, typ av arbete, arbetssituation 
och hem- och familjesituation (artikel II). Att arbeta var ett sätt för vissa 
kvinnor att bibehålla normalitet i vardagen under behandling eller återfå den 
kort efter att strålbehandlingen avslutats. För andra var det självklart att inte 
arbeta under behandling och några kvinnor beskrev sjukskrivningen som en 
välbehövlig paus i livet som rent av kunde beskrivas som en räddning ur en 
svår arbetssituation (artikel II, III).  

Oavsett tidig eller sen återgång hade arbete i det långa loppet en generell och 
grundläggande betydelse av att generera och strukturera vardagslivet (artikel 
II)21 vilket var helande på flera sätt. Att arbeta var förknippat med normalitet 
och friskhet (jfr Johnsson, Fornander, Rutqvist & Olsson, 2010; Nilsson, 
2013; Rasmussen & Elverdam, 2008). Återgången blev därför en symbolisk 
övergång från ohälsa till hälsa och från avvikelse till normalitet. 
Förtrogenheten med arbetslivets struktur och ordning innebar trygghet, efter 
en tid fylld av ovisshet blev tillvaron mer bekant och förutsägbar. I 
återgången rymdes därför så väl efterlängtad konkret 
måndagsmorgonsordning som existentiell läkning (Janoff-Bulman, 1992; 
Festinger, 2001/1957; Turner, 2004).  

Olika vägar  

När kvinnorna vid sista uppföljningsintervjun jämförde sitt liv med hur det 
var innan bröstcancern menade majoriteten att det var förändrat. För vissa 
var förändringen övervägande positiv, för andra definitivt negativ och för 
somliga balanserades negativa innebörder av positiva (artikel III)22. 

                                                             

21 Detta gällde för i så gott som samtliga kvinnor med ett par undantag för kvinnor som var 
närmare pensionsåldern och valde att helt lägga yrkeslivet på hyllan och gå i förtidspension. 
Kvinnor som var arbetslösa eller sedan tidigare var sjukpensionerade talade mycket om hur de 
saknade arbete, både sin yrkesfunktion och det kollegiala sammanhanget. Vissa beskrev detta 
som ett svårare problem att hantera än bröstcancern.  

22  Artikel III baseras på intervjumaterialet från grupp 1. Vid genomgång av de sista 
uppföljningsintervjuerna med kvinnorna i grupp 2 fann jag att de med lätthet kunde sorteras i 
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Flera kvinnor menade att livet hade blivit bättre, en upplevelse som tydligt 
reflekterades mot en tidigare otillfredsställande eller ohållbar livssituation. 
Bröstcancern fick en positiv betydelse genom att den antingen hejdat, gett 
perspektiv till och möjlighet att förändra livssituationen (gå i förtidspension, 
arbeta mindre, skilja sig) eller hur den adderat nya perspektiv på livet och 
erfarenheter av att bli sedd och bekräftad som person. Dessa vinster 
överskuggade eventuella biverkningar och förluster.  

Andra fann en balans mellan positiva och negativa konsekvenser av 
sjukdomen. Långvariga och omfattande biverkningar försvårade livet men 
problem vägdes mot hur förändrade perspektiv och livsvärderingar berikat 
det. Summa summarum var livet annorlunda, både till det bättre och till det 
sämre, men i det stora hela tillfredsställande.   

De kvinnor som värderade livet som sämre var i regel yngre och hade 
genomgått mer systemisk behandling (cytostatikabehandling och hormonell 
behandling). Den ”förlåtande” tiden var sedan länge över men de tog sig inte 
vidare. Kroppsförändringar, permanenta funktionsnedsättningar och andra 
biverkningar försvårade vardagen och stagnerade glappet mellan ”frisk – 
sjuk”, ”normalitet – avvikelse”, ” autonomi – beroende”. För ett fåtal kvinnor 
som sedan tidigare levt i en svår livssituation (tidigare belastade av sjukdom, 
nedsatt eller förlorad arbetsförmåga och svagt socialt stöd) accentuerade 
bröstcancererfarenheten deras tidigare skörhet och hopplöshet. 
Bröstcancern innebar inget positivt och de hade svårt att finna annan 
mening med sjukdomen än att det blev en ytterligare börda i ett redan 
drabbat liv, ännu en ”sorglig erfarenhet”, som i värsta fall grundstötte livet 
och stängde dörren för hopp om en bättre tillvaro.  

Även om merparten av kvinnorna upplevde att bröstcancererfarenheten 
förändrat livet var det ett betydande antal som tyckte att den inte gjort någon 
märkbar skillnad. Förutom tiden kring besked och behandling var vardagen 
inte nämnvärt förändrad och sjukdomserfarenheten hade inte gett några 
direkt nya perspektiv på livet (jfr Lampic, Thurfjell, Bergh, Carlsson & 
Sjödén, 2002). Sjukdomens påverkan tycktes ha begränsats antingen genom 
att de, trots eventuella biverkningar, hållit sig kvar i sina tidigare vardagliga 
strukturer och rutiner (exempelvis vägrat sjukskrivning och fortsatt arbeta, 
se ovan), eller av tidigare erfarenhet av sjukdom och svåra händelser. 
Bröstcancern var förvisso en ytterligare börda i livet men gav samtidigt 
distans till tidigare svårigheter. Den värderades snart som en parentes i livet 
och lades till en av andra erfarenheter i livets väv (Faircloth et al., 2004).  
                                                                                                                                               
de kategorier som mynnat ur analysen i artikel III. Beskrivningen av vilka olika vägar livet tog 
för kvinnorna gäller dock främst kvinnorna i grupp 1.    
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Avslutande reflektioner  

Betydelser av goda sociala sammanhang – sjukskriven eller 
arbeta? 

Andra människor och sociala sammanhang är en väsentlig del av vår relation 
till världen. De har stor betydelse vid svåra situationer och spelar en 
nyckelroll när en person ska orientera sig ur en svår livssituation, särskilt om 
det innebär att rekonstruera grundläggande antaganden om världen som god 
och personen själv som betydelsefull och viktig (Janoff-Bulman, 1992; 
Brennan, 2004). Både sjukvården (en ”hjälpande plan”) och arbetsplatsen 
har i avhandlingen framträtt som sådana bärande sammanhang. Resultat i 
artikel II beskriver hur vissa kvinnor behövde komma tillrätta med 
cancerupplevelsen innan arbete var aktuellt. Många kvinnor talade om 
sjukvården som en god, trygg och omhändertagande plats som gjorde dem 
och andra patienter gott att vistas i. Inte sällan kontrasterades (den goda) 
sjukvården mot en hårdare, kravfylld atmosfär och tidigare upplevda 
problem på arbetsplatsen. Avbrottet i vardagen beskrevs av vissa kvinnor 
som en ”räddning” ur en omöjlig livs- eller arbetssituation (artikel II, III) och 
några menade att om de undsluppit bröstcancerupplevelsen hade de strax 
”gått in i väggen”. Sjukvården fungerade som en tillfällig fristad där världen 
framstod som god och personerna som värdefulla. Andra kvinnor hade inte 
samma goda erfarenhet av sjukvården. Deras utsatthet, som initialt 
utgjordes av dödshotet kom att ytterligare förstärkas av avsaknaden av tilltro 
till och trygghet i sjukvården som en ”säker hamn”.  

För en del kvinnor var det arbetet som fungerade läkande och skapade 
ordnings i kaos (artikel III). De hade inte nödvändigtvis en negativ 
upplevelse av sjukvården men höll sig kvar i arbete eller återgick snarast 
möjligt för att upprätthålla kontinuitet och normalitet i livet och känna sig 
mindre sjuk. De talade i termer av att de ”vägrade” sjukskriva sig och att de 
inte ville förändra sin livssituation. Arbetet var för vissa kvinnor en livlina 
när de mådde som sämst, en arena där livet var sig likt även om det ibland 
krävdes att samtidigt hantera svåra biverkningar. När det gör gott att återgå i 
arbete är därför högst individuellt och beror mycket av omständigheter 
varför flexibilitet krävs i återgångsprocessen (jfr Nilsson, 2013). 
 
Att återgå i mer bekanta vardagsstrukturer efter sjukhusbunden behandling 
avslutats gav trygghet, kontinuitet och kontroll (Turner, 2004) och det 
bekräftade att kvinnan själv och världen runt henne trots allt var sig 
någorlunda lik (Janoff-Bulman, 1992). För många kvinnor var dock vägen dit 
komplex; tacksamhet över att leva och nya perspektiv på livet varvades med 
försvårande biverkningar, besvikelser och oro. Intervjuerna under den här 
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perioden var påtagligt substantiella och många kvinnor uttryckte att 
intervjusamtalen var värdefulla för dem. Detta är relevant ur ett 
rehabiliteringsperspektiv. Baker et al. (2012) fann att behovet av hjälp med 
att adressera sin emotionella distress var betydligt större hos patienter som 
var i slutet av, eller strax efter avslutad cancerbehandling jämfört med 
patienter som befann sig i början av behandlingsperioden. Dessa värderade 
sin emotionella distress som tillfällig och förståelig och hade då litet behov 
av psykosociala interventioner. Att veta att hjälp fanns vid behov var nog för 
att skapa trygghet, ett mentalt skyddsnät (jfr en ”hjälpande plan”). Baker et 
al. (2012) drar slutsatsen att utsatthet i samband med cancersjukdom inte 
alltid kan hanteras nära inpå cancerbeskedet, först måste patienten ta sig en 
bit igenom krisen.  Sammantaget tyder detta på att psykosocialt stöd kan 
vara gynnsamt inför och en tid efter att sjukhusbunden behandling avslutas. 

Omständigheter och förändrade perspektiv  

De allra flesta kvinnor gav uttryck för förändrade perspektiv på livet, vilket 
relaterades till insikten om att existensen var skör och begränsad (artikel IV) 
och många kvinnor såg det som angeläget att skärskåda hur de handskades 
med sin tid (artikel II, III). Kvinnorna talade om en nyfunnen närvaro i nuet 
och tyckte sig ha fått perspektiv på vad som var verkligt viktigt i livet. De 
upplevde sig mindre upptagna av tankar på framtiden och eventuella 
tillkortakommanden (jfr Bower et al., 2005; Lampic et al., 2002; Thornton, 
2002). Hur en person upplever och värderar sitt liv förändras ständigt i takt 
med att livsvillkoren förändras av exempelvis stigande ålder. Den inre 
referensramen för hur man värderar sin situation kan förändras liksom 
uppfattningar om vad som är viktigt i livet och vad som ger livskvalitet, så 
kallade livsvärderingar (Lampic, 2007). Spranger och Schwartz (1999) 
beskriver med hjälp av begreppet ”response shift” hur processen, liksom här, 
kan intensifieras vid sjukdom. Janoff-Bulman (1992) beskriver dessa 
perspektivförskjutningar som ett led i rekonstruerandet av positiva 
antaganden om världen. Att fokusera på vad som kan vinnas och läras av 
situationen tränger i viss mån undan vad som hotar antagandet om världen 
som god och meningsfull. 

Kropp och kroppsnormativitet  

Kroppen återkom ständigt i analyserna som central för hur kvinnorna kunde 
leva och hur de upplevde sig själva och sin vardag. Biverkningar och 
kroppsliga förändringar villkorade hur kvinnorna kunde fungera i sitt 
vardagliga liv och var en mycket betydande faktor för hur kvinnorna 
upplevde att livet blev på lång sikt. Krackeleringen av osårbarhetsillusionen 
riktar uppmärksamheten mot kroppen som blir påtaglig och närvarande; 
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medvetandegjord som en existentiell förutsättning. Liknande fynd av 
kroppens betydelse för patienters varande och välbefinnande och dess 
existentiella innebörd har gjorts i tidigare studier om cancer (Fallbjörk, 
2012; Lindqvist, 2007; Sand, 2008). Bröstcancererfarenheten, särskilt då 
den innebär svåra biverkningar och påtaglig oro för återfall, kan involvera 
hur den sjuke uppfattar förhållandet mellan kropp och själ. Avhandlingen 
visar att kvinnorna var beredda att uthärda omfattande kroppslig förändring 
och fysiskt lidande för att överleva men även att det kan uppstå en dissonans 
mellan den sjukas upplevelse av kropp och person/själ när kroppen under 
lång tid inte fungerar, hindrar och begränsar henne. Sammantaget pekar 
avhandlingen och annan forskning på vikten av att lindra kroppsliga besvär 
för att underlätta för kvinnor att återfå biografisk kontinuitet.  

Kroppsliga förändringar var särskilt svåra att hantera i mötet med andra, 
under den andres blick, vilket säger oss något om de normer som omgärdar 
kvinnors kroppar i samhället. Under och efter bröstcancerbehandling görs 
kroppen osymmetrisk, den är periodvis beroende av omgivningen, svår att 
bemästra, och upplevs som ur fas med sin biologiska ålder. Ur ett 
kroppsnormativitetsperspektiv blev kroppen, vad Malmberg (2009), kallar 
en dysfunktionell kropp. Kvinnornas olika sätt att dölja och undvika att 
exponera förändringar kan förstås som strategier att kompensera sin fysiska 
dysfunktionalitet och på så sätt kunna passera som normala. Det är dock 
viktigt att poängtera att kroppsliga förändringar inte var problematiskt att 
hantera för alla kvinnor. Relativt många tycktes förlika sig med hur kroppen 
förändrats och berördes inte av att det innebar att de avvek från samhälleliga 
ideal (jfr Fallbjörk, 2012). 

Hur kvinnor upplever och förhåller sig till att kroppen förändras relaterar till 
kroppsliga normer är viktigt ur ett kliniskt och rehabiliterande perspektiv. 
Det väcker frågor om hur kvinnor med bröstcancer kan stödjas i att möta 
den exkluderande och begränsande kroppsnormativiteten. Att avvika från 
normen kan vara påfrestande och att få en respit från andras blick genom att 
dölja den, så att säga leva efter normen, kan vara både vilsamt och 
nödvändigt men det löser inte alltid en problematisk kroppsrelation 
(Crompvoets, 2006b; Young, 2005/1990). Att sjukvården, som brukligt är, 
erbjuder kvinnor att få peruk, proteser och att rekonstruera ett förlorat bröst 
är givetvis viktigt, men man måste samtidigt vara medveten om att döljandet 
i sig inte alltid läker en problematisk kroppsrelation, och att när så är fallet 
vara beredd att adressera den. 
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Med fokus på genus och femininitet  

Mot bakgrund av att kvinnors hälsorelaterade beteende karaktäriserats som 
relationellt, beroende och hjälpsökande kan det tyckas lockande att förstå 
behovet av en ”hjälpande plan” i sjukvården som särskilt gällande för 
kvinnor. Anknytningsbeteende är dock allmänmänskligt och inte mer 
gällande för kvinnor än män. Betydelsen av anknytning och hjälpande 
relationer i sjukvården för personer med cancersjukdomar har påvisats i 
andra studier vilka omfattar så väl män som kvinnor (Isaksson, Salander, 
Granström & Laurell, submitted; Rodin et al., 2007; Salander, 2002; 
Salander & Henriksson, 2005). Att anknytningsbeteendet aktiveras vid ett 
cancerbesked beror av situationen (som ytterst hotfull och utsatt) inte av 
könade egenskaper eller karaktäristika hos personen. Att söka anknytning är 
snarare ett naturligt, instinktivt och hälsosamt beteende i en utsatt situation.  

Kvinnor torde inte på grund av sin könstillhörighet uppleva konfrontationen 
med sin dödlighet som mer hotfull eller existentiellt utmanande än män. 
Däremot kan kvinnors och mäns sätt att uttrycka, förmedla och få stöd i sin 
utsatthet, liksom möjligheten att hantera den vara begränsad av stereotypa 
uppfattningar av kvinnor (som hjälpsökande) och män (som stoiska) 
(Courtenay, 2000; Hamberg, Risberg, Johansson & Westman, 2002; 
Nicholas, 2000). Exempelvis förväntas män med cancer i större utsträckning 
vilja vara i fred med sin oro medan kvinnor förväntas uttrycka den 
(Courtenay, 2000; Moynihan, 1998; 2002). Däri skapas skillnad, tvingande 
förväntningar och begräsningar. I avhandlingen visas att kvinnorna 
reagerade på och hanterade sin cancersjukdom på olika sätt. Exempelvis 
beskrev många kvinnor hur det hjälpt dem att så långt det var möjligt hålla 
sig kvar i arbete och i vardagliga rutiner. Innebörder av arbetsförlust vid 
cancer har tidigare studerats företrädelsevis från ett manligt perspektiv – 
vad det innebär för män att förlora sin yrkesidentitet (Brennan & Moynihan, 
2004) varför dessa resultat är ett viktigt bidrag. Resultaten innebär att det 
krävs flexibilitet hos försäkringskassa, arbetsplatsen, arbetsgivare (och 
kollegor) att möjliggöra vad som gagnar kvinnan, om det är att fortsätta 
arbeta, en tidig återgång i arbete eller en period av sjukskrivning. 
Möjligheten att arbeta kan även relatera till övrig livskontext. Kvinnorna bar 
ofta det huvudsakliga ansvaret för arbete och barn i hemmet. När kvinnorna 
uttryckte behov av att återfå tillräcklig kapacitet (ofta full) innan återgång 
var aktuellt kan det därför också tänkas ha att göra med att de kalkylerade 
med att kapaciteten skulle räcka i dubbel bemärkelse – till så väl yrkesarbete 
som till hemarbete. Det är viktigt att understryka att i princip samtliga 
kvinnor ville och strävade tillbaka i arbete.  
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Bröstcancer görs i en kulturell och social kontext varför kvinnors 
bröstcancererfarenheter torde skilja sig åt beroende på bland annat var de 
lever. I amerikansk och australiensisk bröstcancerkultur och protes- och 
rekonstruktionsindustri porträtteras bröstcancer i en anda av positivt 
tänkande, med krigsmetaforer och tydliga kroppsideal (Ehlers & Krupar, 
2012). Ehrenreich (2009) beskriver hur amerikansk bröstcancerkultur 
påtvingar kvinnor ett positivt tänkande och menar att det är den enda socialt 
accepterade hållningen.  Dödlighet, ångest och oro bagatelliseras bort bakom 
infantiliserande rosa pamfletter och gosedjur och bröstcancer framställs som 
en chans till ”creative self-transformation” och en ”makeover opportunity” 
(Ehrenreich, 2001), och att kvinnor uppmanas att se sin bröstcancer som ”a 
kind of self-improvement boot camp” (Cobb & Starr, 2012, s. 85) vid vilken 
hon har tillfälle att förbättra sitt yttre och bli en bättre människa.  

Kvinnorna vi mött reflekterar inte dessa extrema representationer av 
bröstcancer i sina berättelser och beskrivningarna skiljer sig även från våra 
egna erfarenheter och intryck av svensk sjukvård och bröstcancerkultur.  
Flera av kvinnorna i studien visade ett ganska litet intresse för sina bröst och 
hur de förändrades och många var, även om bröstförändringen inte var 
oproblematisk, betydligt mer besvärade av biverkningar som gjorde att de 
inte kunde fungera i sin vardag, i hemmet och på arbetet. Dock var estetiska 
kroppsliga förändringar något som med tiden blev mer belastande vilket 
aktualiserar vilka kroppsliga normer som gäller för kvinnor i Sverige idag.  

Döljandet (och för vissa även rekonstruktion) tycktes underlätta och för vissa 
vara nödvändigt i mötet med andra. Den inre känslan av kvinnlighet tycktes 
inte vara skadad för de flesta kvinnor men de upplevde det som obekvämt att 
exponera kroppsliga förändringar inför andra. Fallbjörk et al. (2012) fann 
liknande variation bland svenska kvinnor i en studie om innebörder av 
bröstförlust. För en del kvinnor tonades bröstens betydelse ned och 
bröstförlusten var hanterbar medan andra upplevde att en rekonstruktion 
var nödvändig för att stå ut med sin kropp eller var underlättande i det att 
den dolde ärren och hjälpte att återställa en krackelerad kvinnlighet 
(Fallbjörk, et al., 2012). Mot bakgrund av att bröst betraktas som ett av de 
mest kvinnliga kroppsliga attributen kan döljandet av bröstens asymmetri 
ses som ett sätt att föregå risken att bli betraktad som avvikande. Människor 
i utsatta situationer är beroende av andras information om världen och sig 
själva i processen att få fast mark under fötterna igen. Det är en skör period 
då vi tenderar att sträva efter normalitet. Var strävan riktar sig säger därför 
något om vilka rådande kroppsideal kvinnor har att förhålla sig till idag – 
helhet och symmetri. Om kvinnor själva inte upplever att deras kvinnlighet 
är påverkad är frågan vem och vad dessa ideal tjänar.  
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Slutsatser 

Insjuknandet i bröstcancer, som i regel var en omvälvande upplevelse i 
kvinnornas liv, kunde innebära ifrågasättande av vad de tidigare tagit för 
givet om livet, sig själva och sitt varande. Bröstcancererfarenheten var ofta 
förenad med utsatthet och förluster men även med vinster och förändrade 
perspektiv på livet.  

Bröstcancern förändrade livsomständigheterna (krackelerade osårbarhets-
illusionen och kopplade lös kvinnorna från flera centrala funktioner och 
sammanhang), adderade nya (behandlingsbiverkningar, kroppsliga 
förändringar, kontakt med sjukvården) och kunde medföra ett förändrat sätt 
att se på livet och tillvaron (response shift) – livet transformerades.  

I den utsatta situation som ett bröstcancerbesked innebär underlättar det för 
patienter att sjukvården genom tillgänglighet, kontinuitet, 
anpassningsförmåga, kompetens och gott bemötande förmedlar att det finns 
en ”hjälpande plan” att knyta an till. Sjukvården som en ”säker hamn” under 
behandlingstiden skapar förutsättning för lugn och trygghet, även utan 
direkt kontakt med sjukvården, patienten kan bära med sig sjukvården som 
ett inre objekt. Sjukvården kan spela en viktig roll som ett gott socialt 
sammanhang som reflekterar världen som god och kvinnan som viktig.  

Hur kvinnorna upplevde att livet påverkades varierade beroende av 
omständigheter i deras livssammanhang. I avhandlingen beskrivs 
förhållanden som rör yrkesarbete, biverkningar och kroppsliga förändringar 
och till viss del hemarbete.  

Att återgå till vardagliga strukturer var läkande – ett sätt att överbrygga 
skillnaderna mellan tidigare positiva antaganden om världen och de mer 
negativa som förvärvats via bröstcancererfarenheten.  

Kroppen blir närvarande och påtaglig i bröstcancererfarenheten. Den 
hamnar i centrum av varseblivningen, påverkar och villkorar hur kvinnorna 
är och lever i sin vardag. Detta var särskilt tydligt bland de kvinnor som hade 
långvariga biverkningar, företrädelsevis de som genomgick 
hormonbehandling. Det talar för att adekvat behandling av kroppsliga 
symptom är en centralt för att ge kvinnor som drabbats optimala möjligheter 
att hantera sin situation. Avhandlingen visar även att 
bröstcancererfarenheten görs i en social och kulturell kontext behäftad med 
stereotypa normer om kvinnliga kroppar samt att kvinnor upplever dessa 
normer olika belastande. 
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Avhandlingen tillfredsställer måhända inte undran om vad som universellt 
är till hjälp och nytta för kvinnor med bröstcancer. Svaret blir nämligen 
många gånger att ”det beror på”. Den kunskap avhandlingen erbjuder kan 
däremot ge vägledning i många av de ”hur”-frågor en professionell hjälpare 
ställs inför i det komplexa mötet som kallas bemötande. Studier om 
människors utsatthet är ingen exakt vetenskap. För att förstå vad som kan 
underlätta måste vi först ge röst åt och förstå den som befinner sig i utsatthet 
och den komplexitet och variationsrikedom som utmärker människans inre 
och yttre värld. Det är vad jag hoppas att den här avhandlingen har bidragit 
till.  

Den longitudinella analysen av kvinnornas vardagsliv rymmer en rad 
processer, svängningar och paradoxer som fortsätter efter studien avslutats. 
Hur kvinnorna upplever sin tillvaro i dag och i framtiden står öppet. Jag har 
inte haft intentionen att framställa absoluta processer och slutpunkter utan 
att utifrån kvinnornas berättelser skildra betydelser av bröstcancer över tid. 
Flexibelt, rörligt och till vissa delar paradoxalt.   
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English summary  
Title: Meanings of breast cancer in a life context  

Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer in the world and 
accounts for nearly one third of all cancer cases among women in Sweden. 
Survival rates are increasing due to new treatment regimens but the long-
term psychosocial situation for the patient has not yet received enough 
attention, and is poorly understood out of a patient’s perspective. Thus, 
knowledge about how women’s themselves perceive that life is affected is 
required in order to better understand and meet with psychosocial needs in 
the aftermath of treatments. The aim of this thesis is to describe and analyse 
how a group of women experience that life and every-day living is affected 
during and after primary breast cancer treatment. 

Design 

The thesis is a consecutive, longitudinal study that takes an explorative, 
qualitative approach. During two 12-month periods, all women newly 
diagnosed with breast cancer, younger than 60 years of age, who were 
treated at the radiation department of a Swedish university hospital, were 
invited to participate in the project. Forty women were included during the 
first period (group 1) and the thirty-one women were included during the 
second period (group 2). In all, seventy-one of the 98 invited women (72%) 
participated.  

All women were interviewed four or five times over a period of 4 to 6 years. 
The baseline face- to-face interviews were conducted at the Department of 
Oncology at the end of each woman’s radiotherapy treatment. These 
interviews were thematically structured and were intended to gain 
knowledge about how each woman looked upon her life before she was 
diagnosed with breast cancer, how the illness and the treatment affected her 
present situation and her expectations about the future. In addition to 
sociodemographics, these initial interviews focused on different venues of 
the woman’s everyday life: work, leisure time, family, friends, and sexuality. 
These interviews also included a number of questions about how the woman 
experienced health care, the impact of her treatments and possible 
rehabilitation efforts, and her physical and mental well-being. Finally, the 
woman was asked what she thought about when comparing her post-cancer 
living with her pre-cancer life. The face-to-face interview constituted a 
platform that was complemented with repeated follow-up telephone 
interviews that scrutinized the same themes. Each telephone-interview was 
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deliberately connected to the previous interview in order to enable a process 
perspective on the transitions of her everyday life. Overall, the interviewer 
felt welcome, sometimes even asked for, and the connection to the previous 
interviews sort of contributed to a co-created biographical red thread to 
reflect on. At the end of the last interview many of the women actually 
expressed thankfulness for being part of the study. 

Included articles 

The thesis encompasses four papers. In paper I, the purpose was to identify 
breast cancer patients’ psychosocial needs in contact with the health care 
and to develop a model to describe the core of these needs. Critical incidents 
– experiences or situations from the women’s contact with the health care 
that had had a significant meaning to them in either a positive or negative 
way – where identified from the interviews and analysed by means of the 
similarities–differences technique in grounded theory. Four categories of 
needs where detected: ‘access’, ‘information’, ‘treatment’ and ‘how 
approached’. These categories and their properties merged into a core 
category – ‘admission into a helping plan’ – that indicate that it is crucial for 
patients in a vulnerable situation to be admitted to a supportive system, that, 
more or less explicitly, displays a well thought-out plan of care. The results 
suggests that cancer patients’ relationship to health care can be described 
using the words of Bowlby and Ainsworth in attachment theory – people 
strive to find a safe haven to attach to. For cancer patients, the safe haven 
may be described as ‘a helping plan’ that is created by a pattern of individual 
experiences and is constituted by easy access, continuously adapted 
information, continuity and competence in treatment, and respect and 
commitment in a positive atmosphere. If the pattern of the experiences is not 
positive enough, the patient may feel insecure and anxious, because she does 
not feel part of ‘a helping plan’. The task of the health-care system is to 
enable patients to experience ‘a helping plan’. This is a process built on 
individual relationships between the patient and members of the health care 
staff, but it ends up in a relationship to health care in general as a helping 
system. Even if the patient–physician relationship undoubtedly is of special 
significance, all encounters matter whether they take place at the reception 
desk, when receiving radiotherapy, or in a medical consultation. The model 
of patient needs presented here as converging on ‘admission into a helping 
plan’ can serve as an easily comprehensible guiding model for caregivers, in 
order to contribute to the patient’s sense of security and trust, and thus to 
the patient’s own ‘hope work’.  

The primary aim of paper II was to explore the women’s ideas about what 
motivated and discouraged their return to work during and after their breast 
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cancer treatments. Fifteen women were either early retired, unemployed or 
had an unclear relation to the labour market and were thereby excluded from 
the analysis. The material thus consists of interviews from fifty-six women. 
They had been interviewed three or four times over a period of 18 to 24 
months. Interview sections that clearly illustrated the women’s experiences 
and ideas about work were categorized using the comparative similarities-
differences technique. Three categories emerged. ‘Motives for not returning 
to work’,  ‘Motives for returning to work’ and ‘Transition in work approach’. 
Motives for not returning to work, mainly concerned a need of coming to 
terms with the cancer journey to able to meet with the stressful demands at 
work. Further, some women found their workplace to be a discouraging 
place and a few women could no longer mobilize the required state of mind 
for the job. What motivated a return to work was first and foremost that 
work provided a wished for structure to everyday life. ‘Transition in work 
approach’ reflected a changed approach to work. Work was put it in a new 
perspective in relation to the rest of the women’s lives. The analysis shows 
that the process of sick leave and returning to work is not one-dimensional. 
The meaning of work fluctuated over time and the process of returning to 
work was conditioned by the patient’s individual life situation. When falling 
ill, the everyday sense of continuity was suddenly disrupted and needed to be 
reconstituted in order to recreate a sense of order. Returning to work was 
therefore regarded as an important part of the healing process. Because the 
idea of work is an individual and fluctuating matter, flexibility is a sine qua 
non. All too static and general guidelines concerning a recommended time 
for sick leave do not seem to fit the complex clinical reality and might, 
therefore obstruct the rehabilitation intentions. This is of little use for the 
women who are already burdened. 

In paper III we examined how life was lived and valued during and after 
treatment for breast cancer compared to pre-cancer life. The forty women in 
group 2 were included in the analysis. They had been followed for four years 
from the end of radiotherapy, i.e. for 4.5–5 years post diagnosis. One woman 
was excluded due to a short follow-up. Each woman’s interviews were 
condensed into a shorter case-narrative that reflected how she experienced 
her breast cancer and its impact on her everyday life over time. The 39 case 
narratives were then categorized by means of the similarities-differences 
methodology in grounded theory. Four different categories emerged. The 
women in the first category meant that the cancer had initiated a 
transformation of their lives in a, for the most part, positive way. The breast 
cancer helped them, for example, to depart from a career treadmill or 
implied positive interpersonal experiences. In the second group, the cancer 
and its treatment seemed to pass without marked traces and was more or 
less regarded as a parenthesis in life. The cancer made a difference for the 
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third group, both in positive and negative ways. A different life perspective 
or improved relationships were weighted against troublesome side effects 
from the treatment. Finally, in the fourth group bodily decline due to the side 
effects of treatment and other health problems was predominant and this 
obstructed their chances of living a good life. 

The narratives showed that being diseased by breast cancer has different 
impacts depending on how the woman lives her life – it is a matter of 
circumstances. To understand this idiosyncrasy of breast cancer in context it 
is thus not sufficient to dwell on personal coping characteristics; we must 
also consider her life situation. About one third of the women evaluated that 
the cancer experience definitively changed their lives for the worse. These 
women were a bit younger than the other women and they did not 
experience any brighter sky during the study period. For them the side 
effects of treatment contributed to a successive bodily decline and their 
everyday life changed to the worse. 

The purpose of paper IV, was to contribute with knowledge about how the 
body as such was experienced and dealt with during and after primary breast 
cancer treatment. We learned from paper III that hormone treatment could 
cause tangible side effects. In order to learn about how the women 
experienced and dealt with the changes to their bodies over time and 
through to the end of all primary treatments we included the 31 women in 
group 2 that had been followed for six years, i.e. until after ending hormonal 
treatment, in the analysis. Two women had died before the last follow-up, 
two women left the study after the second interview, and we were unable to 
come into contact with three women. This resulted in a total of 24 study 
participants. Each woman had been interviewed four times. A process 
perspective was enabled through the construction of condensed narratives of 
how each woman talked about her altered body in the interviews. The 24 
narratives were categorized, and three different processes emerged. Initially, 
all women were focused on survival. The first process was identified among 
five women who came to terms with their bodies through normalization. 
These women had undergone a minimum of treatments, and they accepted 
their bodily alterations as part of their normal life early on in their 
treatments. The second process was identified from a majority of the women. 
They went from the survival phase to distancing from the body. These 
women expressed more complaints and experienced their bodies as 
unreliable and uncontrollable, and they developed a more distanced body-
mind relationship. However, as time passed they regained function that 
enabled them to re-integrate with their bodies. The third process was the 
most troublesome and was identified from the three most affected women. 
They did not re-integrate with their bodies, and their distancing from their 
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bodies progressed into dissociation from the body. Their bodies appeared to 
be permanently broken and separate from themselves.  

The women following the second process spent a significant amount of time 
in ‘biographical disruption’ in which the mind is distanced from the body. 
The side effects of treatment and bodily alterations were too encumbering, 
implying a more or less reified relationship to the body as an external object. 
As time passed by, however, most side effects faded away and the women 
were gradually able to re-integrate their impairments as part of themselves. 
The women in the third process did not overcome the disruption to their 
bodies. Their bodies were persistently dissociated from their sense of self 
and simply became objects that they were stuck with. Optimal cancer 
treatment is a fine line between providing treatments with the highest 
chance of success without unduly burdening the patient with debilitating and 
life-altering side effects. Moreover, we need to learn more about the process 
of body dissociation in order to find means to support women whose lives 
dramatically change for the worse after surviving their breast cancer. 

Conclusions 

Breast cancer was a transformative experience for most of the women in the 
study. It changed the circumstances in the women’s lives and added new 
ones. The diagnosis confronted the women with their mortality, and put 
them in a significant vulnerable situation, currently as it provided new 
perspectives on life.  

The results indicate that it is crucial for patients in a vulnerable situation to 
be admitted into a supportive system – ‘admitted into a helping plan’ – that, 
more or less explicitly, displays a well-thought-out plan of care. This is a 
process built on individual relationships with members of the health-care 
staff, but it ends up in a relationship to health care as a helping system, a 
‘safe haven’ to attach to. 

After ending radiation treatment, the women strove to regain familiar 
structures and ordinary routines in their everyday lives since connectedness 
and meaning was given by everyday life. To recapture domestic work 
responsibilities and return to work was thus healing, but for many women 
this was obstructed by troublesome side effects from treatment. 

Being afflicted with breast cancer was evaluated from a context of the 
women’s former everyday lives and stressed that how the women 
experienced breast cancer was a matter of personal circumstances. How the 
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overall breast cancer experience is valued seems thus to be very much a 
matter of circumstances in everyday life. 
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Avdelningen	  för	  Onkologi/	  
Onkologiska	  kliniken	  
	  
Sara	  Lilliehorn	  
Sara.Lilliehorn@socw.umu.se	  

	  
	  

Umeå	  060201	  
	  
	  
	  

	  
	  

DELTAGARINFORMATION	  
Hej!	  
Efter	  behandling	   för	  bröstcancer	  kommer	  någon	   form	  av	  vardag	   tillbaka.	   Idag	  
finns	   det	   väldigt	   lite	   kunskap	   om	   hur	   det	   går	   till.	   Det	   man	   vet	   är	   att	  
sjukskrivningstiderna	   ökar.	   Det	   finns	   en	   önskan	   att	   kunna	   hjälpa	   kvinnorna	  
med	  insatser	  som	  fungerar.	  För	  att	  hitta	  rätt	  är	  det	  nödvändigt	  att	  få	  veta	  mer	  
om	  hur	  vägen	  till	  ett	  vardagsliv	  ser	  ut.	  
	  	   Därför	   har	   vi	   vid	   onkologiska	   kliniken	   startat	   ett	  
forskningsprojekt	  där	  vi	  med	  hjälp	  av	  intervjuer	  i	  samtalsform	  kommer	  att	  följa	  
kvinnor	  med	  bröstcancer.	  Första	  intervjun	  sker	  under	  tiden	  för	  strålbehandling	  
här	  i	  Umeå.	  

Om	  du	  vill	  delta	  innebär	  det	  att	  vi	  relativt	  snart	  kommer	  träffas	  
för	  en	  intervju.	  Då	  samtalar	  vi	  om	  hur	  du	  upplevt	  att	  sjukvården	  fungerar	  men	  
framför	  allt	  kring	  dina	   tankar	  om	  vardagen	  och	   framtiden,	  hur	  du	   tror	  att	  din	  
vardag	   kommer	   se	   ut	   (t	   ex	   fritid,	   familj,	   och	   arbete).	   Senare	   följer	   några	  
telefonintervjuer	  då	  vi	  följer	  upp	  vad	  som	  sades	  i	  första	  intervjun.	  På	  så	  sätt	  får	  
vi	  möjlighet	  att	  försöka	  förstå	  vad	  som	  underlättar	  och	  eventuellt	  försvårar.	  	  

Vi	  hoppas	  att	  du	  vill	  delta	  och	  dela	  med	  dig	  av	  dina	  erfarenheter.	  
Från	   liknande	   studier	   vet	   vi	   att	  det	  brukar	  vara	  mer	  givande	  än	  krävande	  att	  
delta.	  Självklart	  kan	  den	  som	  väljer	  att	  delta	  när	  som	  helst	  bestämma	  sig	  för	  att	  
hoppa	  av	  utan	  att	  det	  på	  något	  sätt	  påverkar	  den	  vidare	  behandlingen.	  	  

Fundera	  på	  saken	  och	  fyll	  i	  ditt	  svar	  på	  nästa	  sida.	  Lämna	  in	  din	  
svarstalong	  oavsett	  om	  du	  vill	  delta	  eller	  ej.	  	  
	  
Vänligen	  	  
	  
	  
Sara	  Lilliehorn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Pär	  Salander	  	   	   Göran	  Edbom	  
Socionom	   	   Projektledare	   	   Verksamhetschef	  
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Sara	  Lilliehorn	  	  
Tel:	  	  
	  

SVARSTALONG	  
	   Ja,	   jag	   deltar	   gärna	   i	   studien	   och	   Sara	   kan	   ringa	   mig	   på	   telefon	  
____________________	  
	  
	  
	  
	   Jag	  vet	  inte.	  Innan	  jag	  bestämmer	  mig	  vill	   jag	  att	  ni	  kontaktar	  mig	  så	  jag	  får	  
veta	  mer.	  	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Ni	  kan	  ringa	  mig	  på	  telefon	  ______________________	  
	  
	  
	  
	  Nej,	  jag	  vill	  inte	  delta.	  	  
	  
	  
	  
	  
Umeå	  den	  _______________	  
	  
	  
__________________________________________________	  
Namn	  
	  
	  
Sedan	   du	   fyllt	   i	   talongen	   lämnar	   du	   den	   till	   någon	   av	   personalen	   på	  
strålbehandlingen.	  	  
Även	   om	   du	   inte	   vill	   delta	   vill	   vi	   gärna	   att	   du	   lämnar	   tillbaka	   den	   ifyllda	  
talongen!	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  din	  hjälp!	  
	  
	  
Sara	  	  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Studien	  kring	  Vardagens	  återkomst	   	   Kodnr	  	  

	  

Ålder	  	  	  	  	  	  	  	  	  Civilstånd/barn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  

Utbildning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yrke________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tid	  på	  nuv	  arbetsplats	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  Heltid/deltid______________________,	  	  

Tidigare	  sjukdomar/sjukskrivningar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Annat	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Behandling	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Del	  1:	  

1. Hur	  upptäcktes	  det	  att	  du	  hade	  bröstcancer?	  

2. Vad	  du	  tänkte	  du	  då	  när	  du	  fick	  veta	  att	  du	  hade	  bröstcancer?	  –	  Hur	  

skulle	  du	  beskriva	  din	  reaktion	  på	  beskedet	  om	  sjukdomen?	  

3. Vad	  vet	  du	  om	  din	  sjukdom?	  Tycker	  du	  att	  du	  fått	  tillräcklig	  

information	  av	  sjukvården?	  (Letat	  på	  egen	  hand?)	  Vilken	  behandling	  

har	  du	  fått	  och	  vilken	  ska	  du	  få?	  

4. Hur	  mår	  du	  idag	  fysiskt	  och	  psykiskt?	  

5. Har	  du	  själv	  någon	  tanke	  kring	  hur	  det	  kommer	  sig	  att	  just	  du	  blivit	  

sjuk?	  

6. Du	  får	  ju	  behandling	  nu,	  men	  tänker	  du	  att	  du	  kan	  ”behandla	  dig	  själv”	  

på	  något	  sätt	  som	  bidrar	  till	  att	  minska	  risken	  för	  att	  bli	  sjuk	  igen?	  

7. Har	  du	  träffat	  typ	  kurator,	  sjukgymnast	  eller	  liknande?	  Tror	  du	  att	  du	  

kommer	  att	  behöva	  den	  typen	  av	  professionell	  hjälp	  framöver?	  	  

8. Kan	  du	  beskriva	  en	  speciell	  händelse	  som	  betytt	  mycket	  för	  dig	  i	  

positiv	  mening	  från	  det	  att	  du	  fick	  veta	  att	  du	  hade	  bröstcancer.	  Någon	  
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som	  sa	  eller	  gjorde	  något	  så	  att	  du	  tänkte	  att	  ”så	  här	  ska	  sjukvård	  

fungera”,	  något	  som	  verkligen	  ”lyfte	  dig”?	  

9. Kan	  du	  beskriva	  en	  speciell	  händelse	  som	  betytt	  mycket	  för	  dig	  i	  

negativ	  mening	  från	  det	  att	  du	  fick	  veta	  att	  du	  hade	  bröstcancer.	  Någon	  

som	  sa	  eller	  gjorde	  något	  så	  du	  tänkte	  att	  ”så	  här	  får	  det	  verkligen	  inte	  

fungera”,	  något	  som	  ”sänkte	  dej”?	  

10. Hur	  är	  det	  att	  bo	  på	  Björken/hotellet?	  

	  

Del	  2:	  

Gör	   FM,	   associera	   skattningarna	   till	   frågorna	   –	   ”du	   har	   skattat	   X,	   kan	   du	  

berätta	  om	  det”?	  	  	  

1. Vilka	  fritidsintressen	  hade	  du?	  	  

2. Du	  är	  ju	  på	  väg	  hem	  nu,	  hur	  tror	  du	  din	  fritidssituation	  kommer	  se	  

ut/förändras?	  

3. Hur	  har	  du	  det	  på	  jobbet?	  Arbetsuppgifter,	  arbetskamrater,	  ledning?	  

Trivs	  du?	  	  	  

4. Hur	  har	  du	  varit	  sjukskriven?	  Hur	  känns	  det	  att	  vara	  sjukskriven?	  (Hur	  

fungerar	  det	  med	  arbetsplatsen?)	  

5. Om	  relevant:	  Har	  du	  funderat	  på	  att	  byta	  jobb?	  Om	  ja	  –	  varför	  då?	  

6. Om	  sjukskriven:	  När	  tror	  du	  att	  du	  börjar	  arbeta	  igen	  –	  deltid/heltid?	  

Om	  arbetande:	  Arbetar	  du	  heltid/deltid	  (planerar	  du	  arbeta	  heltid	  

framöver,	  när)?	  	  

7. Kommer	  din/har	  din	  arbetssituation	  att	  förändras	  när	  du	  kommer	  

tillbaka	  tror	  du?	  

8. Om	  sjukskriven	  –	  Har	  du	  funderat	  på	  vad	  du	  ska	  göra	  under	  

sjukskrivningstiden?	  

9. Eventuellt	  kommentera	  ekonomin?	  	  
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10. Hur	  såg	  arbetsdelningen	  ut	  i	  hemmet,	  alltså:	  vem	  gör	  vad?	  Har	  den	  

förändrats	  något?	  Nu	  när	  du	  kommer	  hem/avslutar	  behandlingen,	  

kommer	  den	  förändras	  tror	  du?	  	  

11. Du	  har	  skattat	  X	  på	  äktenskap/samliv,	  kan	  du	  berätta	  om	  hur	  

relationen	  såg	  ut?	  

12. Hur	  har	  er	  relation	  påverkats	  av	  din	  sjukdoms-‐	  och	  behandlingstid?	  

Hur	  kommer	  er	  relation	  vara	  framöver	  tror	  du?	  

13. Du	  har	  skattat	  X	  på	  familjeliv,	  kan	  berätta	  om	  hur	  det	  såg	  ut	  innan?	  	  

14. Har	  familjelivet	  påverkats	  av	  din	  sjukdom?	  Hur	  tror	  du	  familjelivet	  

kommer	  se	  ut	  framöver?	  

15. Du	  har	  skattat	  X	  på	  kontakter	  med	  vänner	  och	  bekanta,	  kan	  berätta	  om	  

hur	  det	  såg	  ut	  tidigare?	  	  

16. Har	  dessa	  kontakter	  förändrats	  något?	  Hur	  tror	  du	  dessa	  kontakter	  

kommer	  se	  ut	  framöver?	  

	  

Del	  3:	  

1. Snart	  är	  behandlingen	  över	  och	  du	  kommer	  åka	  hem.	  Vad	  tror	  du	  

framför	  allt	  kommer	  att	  vara	  viktigt	  för	  dig	  för	  att	  det	  ska	  gå	  bra	  att	  

komma	  tillbaka	  till	  en	  vardag	  igen?	  

2. Tror	  du	  att	  ditt	  liv	  framöver	  kommer	  vara	  som	  förut?	  Om	  inte,	  vad	  

kommer	  att	  vara	  annorlunda.	  	  

3. Är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  för	  att	  göra	  bilden	  av	  dej	  mer	  rättvis?	  	  
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Bilaga 3. Intervjuguide: uppföljning 
Sex	  respektive	  tolv	  månader	  efter	  avslutad	  strålbehandling:	  

	  

1. Nu	  har	  det	  gått	  ungefär	  sex	  månader/ett	  år	  sedan	  vi	  hördes	  av	  sist.	  	  

Kan	  du	  beskriva	  lite	  hur	  livet	  ser	  ut	  nu/hur	  du	  har	  det/hur	  mår	  du	  nu?	  

Du	  sade	  då	  att	  du	  förväntade	  dig	  att	  återgå	  den…	  Blev	  det	  så…	  Om	  du	  

fortfarande	  är	  sjukskriven;	  Hur	  tänker	  du	  nu	  om	  återgång	  i	  arbete?	  Vad	  

är	  det	  som	  hindrar	  dig?	  (relatera	  till	  uttryckt	  förväntan	  vid	  intervju1).	  

Vad	  skulle	  underlätta	  återgång	  tror	  du?	  	  

2. Kontakter	  med	  sjukvården/FK/arbetsgivaren	  etc?	  

3. Om	  du	  har	  återgått	  till	  arbete;	  Hur	  fungerar	  det?	  Samma	  

arbetsuppgifter?	  Relationer	  till	  arbetskamrater/chefspersoner?	  Är	  det	  

som	  förut,	  eller…?	  

4. Hur	  rullar	  tillvaron	  på?	  Är	  det	  något	  annat	  som	  har	  blivit	  problematiskt	  

efter	  det	  att	  du	  kom	  hem	  eller?	  

5. Du	  har	  ju	  haft	  cancer	  och	  fått	  olika	  slags	  behandling	  för	  det.	  Hur	  har	  

din	  kropp	  förändrats	  av	  detta?	  Hur	  har	  förändringarna	  påverkat	  bilden	  

av	  dej	  själv?	  	  

6. Hur	  ser	  arbetsdelningen	  ut	  i	  hemmet	  nu?	  Vem	  gör	  vad	  nu	  för	  tiden?	  

Något	  förändrat	  sedan	  du	  avslutat	  behandlingen?	  	  

7. Hur	  påverkas	  din	  och	  din	  mans/partners	  relation	  av	  det	  faktum	  att	  du	  

haft	  cancer?	  Hur	  påverkas	  relationen	  av	  de	  förändringar	  som	  blivit	  

på/i	  din	  kropp?	  	  Om	  mastektomi:	  Funderar	  du	  på	  att	  göra	  en	  

rekonstruktion	  av	  bröstet?	  	  	  

8. Du	  är	  ju	  bröstopererad.	  I	  massmedia,	  tidningar	  och	  annonser	  

framställs	  kvinnors	  bröst	  som	  centrala	  för	  identitet	  och	  sexualitet.	  Vad	  

tänker	  du	  om	  det?	  



 

87 

9. Man	  kan	  också	  läsa	  om	  att	  kvinnor	  kan	  känna	  att	  det	  finns	  något	  

skamligt	  över	  att	  få	  bröstcancer.	  Kan	  du	  känna	  igen	  dig	  i	  det?	  Är	  det	  

någon	  annan	  speciell	  känsla	  som	  du	  förknippar	  med	  sjukdomen?	  

10. Om	  hormonbehandling:	  Preparat?	  Hur	  går	  det	  att	  ta	  den	  hormonella	  

behandlingen?	  

11. Om	  du	  jämför	  ditt	  liv	  med	  hur	  det	  var	  tidigare.	  Är	  det	  annorlunda	  eller?	  

12. Hur	  tror	  du	  ditt	  liv	  skulle	  sett	  ut	  idag	  om	  du	  inte	  hade	  haft	  bröstcancer?	  	  

Om	  annorlunda,	  vad	  skulle	  det	  vara?	  	  

	  

Fugl-‐Meyer	   och	   varje	   arena	   följs	   upp	   med	   ”Vill	   du	   motivera	   din	   skattning?”.	  

Skillnader	  från	  tidigare	  skattning	  problematiseras	  av	  intervjuaren.	  	  
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Bilaga 4. Intervjuguide: sista uppföljning 

Drygt	  fem	  år	  efter	  första	  intervjun:	  

	  

1. Nu	  har	  det	  gått	  ungefär	  X	  år	  sedan	  vi	  hördes	  av	  sist.	  Kan	  du	  beskriva	  

lite	  hur	  livet	  ser	  ut	  nu/hur	  du	  har	  det	  nu?	  	  

2. Du	  sade	  då	  att	  du	  förväntade	  dig	  att	  återgå	  den…	  Hur	  blev	  det…	  Om	  du	  

fortfarande	  är	  sjukskriven;	  Hur	  tänker	  du	  nu	  om	  återgång	  i	  arbete?	  Vad	  

är	  det	  som	  hindrar	  dig?	  (relatera	  till	  uttryckt	  förväntan	  vid	  förra	  

intervjun).	  Vad	  skulle	  underlätta	  återgång	  tror	  du?	  	  

3. Kontakter	  med	  sjukvården/FK/arbetsgivaren	  etc?	  

4. Om	  du	  har	  återgått	  till	  arbete;	  Hur	  fungerar	  det?	  Samma	  

arbetsuppgifter?	  Relationer	  till	  arbetskamrater/chefspersoner?	  Är	  det	  

som	  förut,	  eller…?	  

5. Hur	  rullar	  tillvaron	  på?	  Är	  det	  något	  annat	  som	  har	  blivit	  problematiskt	  

i	  livet	  efter	  bröstcancer	  och	  tiden	  som	  sjukskriven?	  

6. Du	  har	  ju	  haft	  cancer	  och	  fått	  olika	  slags	  behandling	  för	  det.	  Hur	  har	  

din	  kropp	  förändrats	  av	  detta?	  Hur	  har	  förändringarna	  påverkat	  bilden	  

av	  dig	  själv?	  	  

7. Hur	  påverkas	  din	  och	  din	  mans/partners	  relation	  av	  det	  faktum	  att	  du	  

haft	  cancer?	  Hur	  påverkas	  relationen	  av	  de	  förändringar	  som	  blivit	  

på/i	  din	  kropp?	  	  Om	  mastektomi:	  Funderar	  du	  på	  att	  göra	  en	  

rekonstruktion	  av	  bröstet?	  	  	  

8. Om	  hormonbehandling:	  Preparat?	  Hur	  gick	  det	  att	  ta	  den	  hormonella	  

behandlingen?	  Har	  du	  avslutat	  hormonbehandlingen?	  Märker	  du	  

någon	  skillnad	  på	  hur	  du	  mår	  efter	  avslutad	  behandling?	  Vilken/vilka	  

skillnader?	  På	  vilket	  sätt	  märker	  du	  det,	  vilka	  situationer?	  	  	  

9. Om	  du	  jämför	  ditt	  liv	  med	  hur	  det	  var	  tidigare	  (innan	  bc).	  Är	  det	  

annorlunda	  eller?	  

10. Hur	  tror	  du	  ditt	  liv	  skulle	  sett	  ut	  idag	  om	  du	  inte	  hade	  haft	  bröstcancer?	  	  

Om	  annorlunda,	  vad	  skulle	  det	  vara?	  	  



 

89 

	  

Fugl-‐Meyer	   och	   varje	   arena	   följs	   upp	   med	   ”Vill	   du	   motivera	   din	   skattning?”.	  

Skillnader	  från	  tidigare	  skattning	  problematiseras	  av	  intervjuaren.	  	  

Innan	   sista	   intervjun	   kontrollera	   att	   det	   är	   möjligt	   att	   återkomma	   med	   en	  

intervju	  utifrån	  det	  strategiska	  urvalet.	  	  
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Bilaga 5. Livstillfredsställelse 

”LIVSTILLFREDSSTÄLLELSE” 
 
1 = mycket otillfredsställande  4 = ganska tillfredsställande 
2 = otillfredsställande  5 = tillfredsställande 
3 = ganska otillfredsställande  6 = mycket tillfredsställande 
 
 
Ringa in den siffra som närmast passar din situation 
 
Livet i allmänhet är för mig 1 2 3 4 5 6 
 
Min fritidssituation är  1 2 3 4 5 6 
 
Min yrkessituation är  1 2 3 4 5 6 
 
Min ekonomi är 1 2 3 4 5 6 
 
Mitt sexualliv är 1 2 3 4 5 6 
 
Mitt äktenskap/samliv är 1 2 3 4 5 6 
 
Mitt familjeliv är 1 2 3 4 5 6 
 
Mina kontakter med vänner och  
bekanta är  1 2 3 4 5 6 
 
 
Vilket av dessa områden är viktigast för dig att ha hög livstillfredsställelse i? 
 
 
 
 
Vilket av dessa områden är minst viktigt för dig att ha hög 
livstillfredsställelse i? 
 
 
 
 
 
Fugl-Meyer och medarbetare. Institutionen för rehabiliteringsmedicin, 
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