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Sammandrag 

 

Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga 
verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna 
uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk 
tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är 
lämpliga att använda. 

Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar 
från januari 2015, insamlade med hjälp av korpusen Mediearkivet. Metaforerna analyserades 
både kvantitativt och kvalitativt, med hjälp av systemisk-funktionell grammatik, Hellspong & 
Ledins (1997) begrepp röster och Seminos m.fl. (2015) kategorier för stärkande respektive 
försvagande kampmetaforer. 

Analysen visade att många olika kampmetaforer används om cancer. Åtta grupper av 
kampmetaforer identifierades, nämligen Kamp, Icke-våldsamma aktioner, Egenskaper, 
Våldsamma aktioner, Stöd, Krig, Rättegång och Övriga. Sex röster låg bakom metaforerna: 
media, anhöriga, cancersjuka, forskare, vårdpersonal och välgörenheter. Kampmetaforerna 
skapade en bild av den sjuke som en kämpe och av cancern som den sjukes motståndare, och 
metaforerna satte den sjuke i en framför allt försvagad situation. 

Resultaten tyder på att kampmetaforer om cancer kan skapa en skadlig bild av 
cancersjukdomen. Man bör därför vara försiktig med användningen av kampmetaforer och 
publika medier har ett särskilt ansvar att vara det. 

 

Nyckelord: kampmetafor, cancer, metafor, konceptuell metafor, konceptuell metaforteori, 
systemisk-funktionell grammatik  



3 

 

Tack 

 

Tack till min handledare, Jonas Carlquist, för hans hjälp och många råd på vägen. 

Tack till Elena Semino och de andra forskarna i projektet Metaphor in End-of-Life Care som 
gjorde sina artiklar tillgängliga för mig innan publikation. 

 

  



4 

 

Innehållsförteckning 

Innehåll 

Sammandrag ........................................................................................................................... 2 

Tack ........................................................................................................................................... 3 

1 Inledning ............................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 6 

2 Teori och begrepp ............................................................................................................... 7 

2.1 Kognitiv semantik ............................................................................................................. 7 

2.2 Konceptuell metaforteori .................................................................................................. 7 

2.3 Begrepp och definitioner .................................................................................................. 8 

2.3.1 Definition av kampmetafor om cancer ....................................................................... 8 

3 Tidigare forskning .............................................................................................................. 9 

3.1 Om cancermetaforer ......................................................................................................... 9 

3.2 Om kampmetaforer för cancer ....................................................................................... 10 

3.2.1 Kritik mot kampmetaforen ........................................................................................ 11 

3.3 Om cancermetaforer i tidningsprosa ............................................................................... 13 

4 Material och metod ........................................................................................................... 15 

4.1 Material ............................................................................................................................ 15 

4.2 Metod för materialinsamling ........................................................................................... 15 

4.3 Metod för att identifiera kampmetaforer om cancer.......................................................16 

4.3.1 Exempel på hur identifieringen gick till .................................................................... 17 

4.4 Metod för analys .............................................................................................................. 17 

4.4.1 Frågeställning 1: Vilka kampmetaforer som används om cancer ............................ 18 

4.4.2 Frågeställning 2: Rösterna bakom kampmetaforerna ............................................. 18 

4.4.3 Frågeställning 3: Bilden som skapas av de sjuka och sjukdomen ........................... 18 

4.4.4 Frågeställning 4: De cancersjukas inverkan i kampmetaforerna .............................19 

5 Kampmetaforerna som används om cancer ..............................................................21 

5.1 Kamp ................................................................................................................................21 

5.2 Icke-våldsamma aktioner ............................................................................................... 22 

5.3 Egenskaper ..................................................................................................................... 22 

5.4 Våldsamma aktioner ....................................................................................................... 22 

5.5 Stöd ................................................................................................................................. 23 

5.6 Krig ................................................................................................................................. 23 

5.7 Rättegång ........................................................................................................................ 23 

5.8 Övriga ............................................................................................................................. 24 

5.9 Sammanfattande diskussion .......................................................................................... 24 

6 Rösterna bakom kampmetaforerna ............................................................................ 25 

6.1 Cancersjukas kampmetaforer ......................................................................................... 25 



5 

 

6.2 Anhörigas kampmetaforer.............................................................................................. 26 

6.3 Forskares, vårdpersonal och välgörenheters kampmetaforer........................................ 27 

6.4 Medias kampmetaforer .................................................................................................. 27 

6.5 Sammanfattande diskussion .......................................................................................... 28 

7 Bilden som skapas av cancern och den sjuke ............................................................ 29 

7.1 Processer, deltagare och omständigheter ....................................................................... 29 

7.2 Materiella processer ........................................................................................................ 29 

7.2.1 Den cancersjuke som aktör ...................................................................................... 29 

7.2.2 Sjukdomen som aktör ............................................................................................... 31 

7.2.3 Läkare, behandlingen och anhöriga som aktörer ..................................................... 31 

7.2.4 Övriga aktörer .......................................................................................................... 32 

7.2.5 Satser utan aktörer ................................................................................................... 33 

7.2.6 Sammanfattning – materiella processer .................................................................. 34 

7.3 Mentala processer ........................................................................................................... 35 

7.4 Relationella processer ..................................................................................................... 36 

7.4.1 Attributiva relationella processer ............................................................................. 36 

7.4.2 Existentiella relationella processer .......................................................................... 38 

7.4.3 Identifierande relationella processer ....................................................................... 40 

7.4.4 Sammanfattning – relationella processer ................................................................ 40 

7.5 Verbala processer ............................................................................................................ 40 

7.6 Sammanfattande diskussion .......................................................................................... 42 

8 De cancersjukas inverkan i kampmetaforerna ........................................................ 43 

8.1 Kampmetaforer som försvagar de sjuka ......................................................................... 43 

8.2 Kampmetaforer som stärker de sjuka ............................................................................ 44 

8.3 Rösterna bakom de försvagande och stärkande metaforerna ........................................ 46 

8.3.1 Cancersjukas och anhörigas försvagande och stärkande metaforer ........................ 47 

8.3.2 Medias och välgörenheters försvagande och stärkande metaforer ......................... 48 

8.3.3 Sammanfattning – rösterna bakom metaforerna .................................................... 48 

8.4 Sammanfattande diskussion .......................................................................................... 48 

9 Avslutande diskussion .................................................................................................... 49 

9.1 Sammanfattning ............................................................................................................. 49 

9.2 Användningen av kampmetaforer i tidningsprosa och i stort ........................................ 50 

9.3 Bilden av sjukdomen och den sjuke ................................................................................ 51 

9.4 Kampmetaforens lämplighet .......................................................................................... 52 

9.5 Avslutning ....................................................................................................................... 53 

Källförteckning .................................................................................................................... 54 

Bilaga ...................................................................................................................................... 56 

 

  



6 

 

1 Inledning 

 

I samband med världscancerdagen 4 februari 2015 utlyste Cancerfonden en kampanj, Nej till 
cancer, där privatpersoner uppmanades att bli bidragsgivare och säga nej till cancer. Sådana 
metaforer, där cancer blir något vi kan påverka eller bekämpa, är relativt vanliga i svenskan. 
Vanliga uttryck är till exempel han förlorade kampen mot cancern eller hon besegrade sin 
cancer. 

Användningen av metaforer där det beskrivs som en kamp att vara sjuk i cancer är emellertid 
inte helt okomplicerad. På senare tid har flera kritiska röster gentemot kampmetaforen höjts 
(se till exempel Britz (2015) artikel Cancersjuka dör inte för att de inte kämpar). Genom att 
tala om cancersjukdomar som något man kan vinna över eller förlora mot, riskerar man att 
skapa en bild av den sjuke som någon som är starkare eller svagare än cancern, beroende på 
om personen överlever eller inte. En stor del av ansvaret för tillfrisknandet läggs således på 
den sjuke. 

Hur kampmetaforer påverkar de cancersjuka och deras självbild är något som det inte har 
forskats kring i särskilt hög grad i Sverige, även om en del forskning på ämnet har bedrivits 
internationellt. Med tanke på att cancer är en folksjukdom som drabbar var tredje person i 
vårt land (Västerbottens läns landsting 2011) är det viktigt att undersöka hur vi talar om 
cancer och hur sättet vi gör det på kan påverka bilden av sjukdomen och de sjuka. 

Även ur ett språkkonsultperspektiv är det relevant att studera hur vi talar om cancer. Då man 
arbetar med språk är det viktigt att vara medveten om och uppmärksam på att språket har 
makt och att sättet man talar om saker kan påverkar synen på dessa saker (Vogel 2011:45). 
Som språkkonsulter är det vår uppgift att använda och förespråka ett språkbruk som inte 
riskerar att skada någon annan. 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka kampmetaforer som används om cancer, hur 
dessa används, samt vilken bild som skapas av sjukdomen och de sjuka.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka kampmetaforer som används om cancer. Mer specifikt 
ämnar jag undersöka användningen av kampmetaforer om cancer i svensk tidningsprosa: 
vilka kampmetaforer som används, hur de används och vilken bild de bidrar till att skapa av 
sjukdomen och de sjuka. Jag vill också diskutera om det är lämpligt att använda 
kampmetaforer om cancer. 

De frågeställningar som jag ämnar besvara är följande: 

1. Vilka kampmetaforer används om cancer? 

2. Vilka röster urskiljs i kampmetaforerna? 

3. I vilka processer ingår kampmetaforerna och vilka funktioner får de i satserna de ingår i? 

4.  a) Används kampmetaforerna på ett sätt som kan sägas stärka eller försvaga de sjuka? 

 b) Vilka använder de eventuellt stärkande respektive försvagande kampmetaforerna? 
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2 Teori och begrepp 

 

I detta avsnitt beskrivs den teori som är relevant för arbetet, nämligen kognitiv semantik och 
konceptuell metaforteori. Avsnittet avslutas med en genomgång av för arbetet viktiga 
begrepp, bland annat kampmetaforen.  

 

2.1 Kognitiv semantik 

Kognitiv semantik är en relativt ung teoribildning som utvecklades under 1970-talet i USA. 
(Evans & Green 2006:3, Vogel 2011:17). Inom kognitiv semantik har man en holistisk syn på 
språket som ses som en integrerad del av människans olika kognitiva funktioner (Vogel 
2011:19). Detta innebär att man anser att språket inte är åtskilt från andra kognitiva 
förmågor i hjärnan, som till exempel att se, minnas och tänka abstrakt, utan att 
språkförmågan är en del av en större, allmän kognitiv förmåga (ibid.). Att språket är 
integrerat med övriga kognitiva förmågor medför att språk kan antas reflektera tankemönster 
(Evans & Green 2006:5). Genom att studera språket kan man således studera andra 
kognitiva förmågor och till exempel undersöka våra tankar (ibid.). 

Den antagligen mest välkända aspekten av kognitiv semantik är konceptuell metaforteori (på 
engelska conceptual metaphor theory) (Geeraerts 2006:11), vilken nästa avsnitt behandlar. 

 

2.2 Konceptuell metaforteori 

Synen på metaforer är inom kognitiv semantik av ett annat slag än den mer traditionella 
synen på metaforer som återfinns inom litteraturvetenskapen och som de flesta människor 
känner till. Inom litteraturvetenskapen är en metafor ett sätt att beskriva något med hjälp av 
något annat (Vogel 2011:61). Metaforen blir där ett stilgrepp, något som inte tillhör det 
vardagliga utan något som används i kanske poetiska eller retoriska syften (Lakoff & 
Johnsson 2003:3). Inom kognitiv semantik, å andra sidan, är en metafor något betydligt mer 
vardagligt (ibid.). Man menar att all användning ”som på något sätt går utanför ett ords 
gängse konkreta betydelse” är metaforisk (Vogel 2011:62). Inom kognitiv semantik är en 
metafor inte ett sätt att beskriva något, utan ett sätt att förstå något med hjälp av något annat 
(Lakoff & Johnsson 2003:36). Som Lakoff & Johnson (2003:5) uttrycker det: ”The essence of 
metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.” 

Att metaforer anses handla om förståelse beror på att man inom kognitiv semantik, till 
skillnad från inom litteraturvetenskapen, inte anser att metaforer enbart är något språkligt, 
utan att metaforer även genomgriper människors tankar och handlingar (Lakoff & Johnsson 
2003:3, Lakoff 2006:185). Man menar att människans konceptuella system är metaforiskt av 
naturen (Lakoff & Johnsson 2003:). Det innebär att inte bara vårt språk utan även våra 
tankar, attityder och handlingar struktureras av metaforer (Lakoff & Johnsson 2003:39).  

Man skiljer således på metaforer som verkar i språket, så kallade språkliga metaforer, och 
metaforer som verkar i det konceptuella systemet, så kallade konceptuella metaforer (Vogel 
2011:61–62). En konceptuell metafor är en slags supermetafor: ett sätt att tänka och ett sätt 
förstå ett fenomen med hjälp av ett annat (ibid.). Konceptuella metaforer sammanfattar 
språkliga metaforer och gör det tydligt vad de har gemensamt (ibid.). Konceptuella metaforer 
är ofta gemensamma för olika kulturer, medan de språkliga metaforerna som uttrycker dem 
kan skilja sig åt (Vogel 2011:66). 

Inom kognitiv semantik anser man att metaforer har sin grund i våra erfarenheter (Lakoff & 
Johnsson 2003:39). När vi använder metaforer använder vi således erfarenheter från ett visst 
område för att strukturera och därmed förstå erfarenheter inom ett annat (Lakoff & 
Johnsson 2003:117, Vogel 2011:62). Det område (den domän) som vi hämtar erfarenheter 
ifrån för att beskriva något annat kallas för källdomän, och det som ska beskrivas kallas 
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måldomän (Lakoff & Johnsson 2003:265, Vogel 2011:63). Formeln för en konceptuell 
metafor är (MÅLDOMÄN) ÄR (KÄLLDOMÄN) (Vogel 2011:63). Källdomänen är enklare och mer 
konkret än måldomänen (ibid.). Måldomänen utgörs ofta av abstrakta koncept som till 
exempel känslor, idéer och tid, som vi använder mer konkreta koncept som till exempel 
rumslig orientering och objekt för att bättre förstå (Lakoff & Johnsson 2003:115). 

 

2.3 Begrepp och definitioner 

Med metafor avses i detta arbete en lexikal enhet som används på ett sådant sätt att den inte 
längre har sin prototypiska betydelse. Till exempel, i meningen Sara besegrade cancern är 
besegrade en metafor, eftersom Sara inte har besegrat en fysisk fiende utan blivit frisk. 

En konceptuell metafor är en metafor som verkar i det konceptuella systemet (Vogel 
2011:62). Det är ett sätt att förstå ett fenomen med hjälp av ett annat (ibid.). CANCER ÄR KAMP 

är ett exempel på en konceptuell metafor. 

Språkliga metaforer är realiseringar av konceptuella metaforer (Semino 2008:11). En 
språklig metafor är till exempel Sara besegrade cancern, som realiserar den konceptuella 
metaforen CANCER ÄR KAMP. 

Källdomänen är det som en metafor hämtar erfarenheter ifrån för att beskriva och förstå 
något, och måldomän är det som ska beskrivas och förstås (Lakoff & Johnsson 2003:265, 
Vogel 2011:63). I den konceptuella metaforen CANCER ÄR KAMP är CANCER måldomän och 
KAMP källdomän. 

 

2.3.1 Definition av kampmetafor om cancer 

Kampmetaforen går under olika namn i tidigare forskning. Den kallas bland annat war 
metaphor, martial metaphor, violence metaphor, struggle metaphor och battle metaphor. 
Att olika forskare kallar metaforen för olika saker kan tyda på att de ser på metaforen på 
delvis olika sätt. Min tolkning är dock att benämningarna syftar på i stort sett samma 
fenomen, här kallad kampmetafor. 

Det som undersöks i detta arbete är kampmetaforer om cancer. Med det begreppet avses här 
språkliga metaforer som realiserar den konceptuella metaforen CANCER ÄR KAMP. En 
kampmetafor är alltså en metafor vars källdomän är KAMP och den handlar om cancer om 
dess måldomän är CANCER. 

Jag kommer i detta arbete att använda mig av en relativt bred tolkning av både domänerna 
KAMP och CANCER, detta för att täcka in så många aspekter som möjligt av hur vi pratar om 
att vara sjuk i cancer. Till domänen CANCER räknar jag inte enbart sjukdomen, utan även till 
exempel behandlingen och vården av cancersjuka. Den kamp som metaforerna ger uttryck 
för behöver således inte äga rum mellan den sjuke och sjukdomen, utan kan också äga rum 
mellan till exempel den sjuke och behandlingen eller mellan vårdpersonalen och sjukdomen. 
Till domänen KAMP räknar jag bland annat uttryck som innehåller aspekter av våld, hot om 
våld och skydd från våld, men även till exempel uttryck som beskriver avsaknad av våld 
(såsom snäll).  

Avslutningsvis ska tilläggas att konceptuella metaforer kan vara hierarkiskt ordnade (Lakoff 
2006:207) och att vissa språkliga metaforer kan tillhöra fler än en konceptuell metafor. Vissa 
av kampmetaforerna skulle således kunna klassas som andra typer av metaforer också. 
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3 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt beskrivs den forskning som tidigare har bedrivits inom området. Inledningsvis 
behandlas tidigare forskning om cancermetaforer, som framför allt har fokuserat på hur 
cancersjuka använder metaforer och vilka metaforer som används. I avsnitt 3.2 beskrivs 
forskningen om kampmetaforer om cancer, med en fördjupning i kritiken mot 
kampmetaforen i avsnitt 3.2.1. Avslutningsvis redogörs i avsnitt 3.3 för tidigare forskning om 
metaforer och kampmetaforer om cancer i tidningsprosa. Som nämnt i avsnitt 1 finns det 
mycket lite svensk forskning på ämnet; den forskning som redogörs för i detta avsnitt är 
således engelsk. 

 

3.1 Om cancermetaforer 

Metaforer används ofta för att kommunicera erfarenheter som är abstrakta, komplicerade, 
känsliga och obeskrivbara med hjälp av erfarenheter som är enklare, mer konkreta och 
mindre känsliga (Skott 2002:231, Semino 2008:6, Demmen m.fl. 2015:2-3). Sjukdom och 
död är just sådana erfarenheter som människor ofta använder metaforer för att tala om 
(Semino 2008:175–176, Demmen m.fl. 2015:3). Metaforer för cancer är väldigt vanliga och 
det finns gott om forskning om hur metaforer används för att beskriva och förstå cancer. 

Mycket av den forskning som tidigare har bedrivits på ämnet metaforer om cancer har 
fokuserat på hur cancersjuka använder metaforer när de själva pratar om sin 
sjukdomserfarenhet (se till exempel Bowker 1996, Seale 2001, Gibbs & Franks 2002, Seale 
2002, Skott 2002, Demmen m.fl. 2015 och Semino m.fl. 2015). Forskning har bland annat 
visat att de cancersjuka använder många och olika metaforer när de talar om cancer (Gibbs & 
Franks 2002:149, Demmen m.fl. 2015). För många cancersjuka är metaforerna ett sätt att 
känslomässigt och psykologiskt hantera och förstå den allvarliga sjukdomen, och 
metaforerna hjälper dem även att få självkännedom, mening, känslomässigt stöd och 
möjlighet till utveckling (Gibbs & Franks 2002:160–163). 

Några som undersökt cancermetaforer använda av cancersjuka är Gibbs & Franks (2002). 
Forskarna undersökte hur sex kvinnor använde metaforer i tal för att berätta om sina 
erfarenheter av bröstcancer. Utifrån sin analys drog forskarna slutsatserna att metaforiskt tal 
om cancer speglar bestående metaforiska tankemönster om cancer och cancerns roll i 
människors liv, att människor använder flera metaforer för att konceptualisera sina 
cancererfarenheter och att dessa metaforer ibland kan vara motsägelsefulla, samt att de flesta 
metaforer som används för att förstå cancer är baserade på vanliga förkroppsligade 
erfarenheter (Gibbs & Franks 2002:140). 

Tidigare forskning har till viss del även undersökt hur vårdpersonal och anhöriga använder 
metaforer när de talar eller skriver om cancer (se till exempel Bowker 1996, Riesfield & 
Wilson 2004, Demmen m.fl. 2015 och Semino m.fl. 2015). Man har bland annat undersökt 
hur vårdpersonal och anhöriga använder metaforer när de kommunicerar med cancersjuka. 
Riesfield & Wilson (2004:4024) menar att metaforer är ett sätt för läkare att hjälpa sina 
patienter att förstå komplexa biologiska processer. Metaforer kan alltså vara ett sätt för 
vårdpersonal att förmedla information om cancer till cancersjuka. 

Demmen m.fl. (2015) och Semino m.fl. (2015) har istället undersökt hur vårdpersonal och 
anhöriga använder metaforer när de berättar om sina egna cancererfarenheter. Demmen 
m.fl. (2015) undersökte frekvensen med vilken de tre grupperna cancersjuka, anhöriga och 
vårdpersonal använder kampmetaforer i två olika genrer: internetforum och intervjuer. 
Resultatet av deras analys var att cancersjuka använder kampmetaforer om cancer lite oftare 
än anhöriga, som i sin tur använde kampmetaforer betydligt oftare än vårdpersonal 
(Demmen m.fl. 2015:11). De tre grupperna använde dessutom metaforerna på olika sätt 
(Demmen m.fl. 2015:1) (mer om detta i avsnitt 3.2). Även i Semino m.fl. 2015:1 visade 
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forskarna att vårdpersonal använde färre kamp- och resemetaforer när de skrev om cancer på 
internet än vad cancersjuka gjorde.  

En stor del av forskningen om metaforer för cancer har även fokuserat på vilka metaforer 
som används om cancer (se till exempel Bowker 1996, Gibbs & Franks 2002, Williams Camus 
2009, Demmen m.fl. 2015 och Semino m.fl. 2015).  

I Gibbs & Franks (2002:149) undersökning av sex kvinnors berättelser om bröstcancer 
identifierade forskarna 23 konceptuella metaforer om cancer utifrån 796 språkliga metaforer, 
vilket de menar tyder på att människor inte skapar ett stort antal nya metaforer själva, utan 
att det finns relativt stabila uppsättningar konceptuella metaforer för olika domäner av 
erfarenheter som vi människor tenderar att dela med varandra. I Gibbs & Franks (2002:152) 
material var CANCER ÄR ETT HINDER PÅ LIVETS RESA den vanligaste konceptuella metaforen.  

I Williams Camus (2009:470) material, å andra sidan, var CANCER ÄR KRIG den vanligaste 
konceptuella metaforen. Forskaren undersökte populärvetenskapliga artiklar om cancer och 
cancerforskning i den brittiska tidningen The Guardian och identifierade 15 konceptuella 
metaforer om cancer och cancerforskning (ibid.). Artiklarna innehöll ofta mer än en 
konceptuell metafor; i genomsnitt innehöll de 2,9 metaforiska teman (Williams Camus 
2009:472). 

CANCER ÄR KRIG är en typ av kampmetafor, och Williams Camus 2009 är inte den enda 
studien som visat att kampmetaforen är bland de vanligaste metaforerna vi använder för att 
tala om cancer (jämför till exempel Skott 2002, Riesfield & Wilson 2004 och Demmen m.fl. 
2015). En hel del forskning har ägnats åt att undersöka kampmetaforerna, varför de är så 
vanliga, hur de används och om kampmetaforerna bör användas eller inte. Kampmetaforerna 
har nämligen blivit kritiserade av en del forskare (se avsnitt 3.2.1). 

 

3.2 Om kampmetaforer för cancer 

Kampmetaforer har bland annat behandlats av Skott (2002) som undersökte metaforer 
använda av cancersjuka i deras redogörelser av sjukdomserfarenheten. I sin studie 
konstaterar Skott (2002:231) att krig och aggression är de vanligaste metaforerna kopplade 
till cancer och cancerbehandlingar. Enligt Skott (ibid.) är det historiskt sett vanligt att i 
västvärlden beskriva cancer som något annat (other), som en fiende och som något som 
invaderar. 

Skott (2002:232) menar att kampmetaforer används för att uttrycka att man inte är ensam i 
kampen mot fienden och att man har allierade i form av pålitliga vårdgivare och effektiva 
behandlingar. Hotet från fienden ses ofta av de sjuka som något som kommer från insidan av 
kroppen, och sjukdomen, behandlingen och kroppen anses befinna sig i en hård kamp (Skott 
2002:233–234). 

Kampmetaforer har även undersökts av Williams Camus (2009) i hennes studie av 
cancermetaforer i populärvetenskapliga artiklar. Enligt Williams Camus (2009:475) är 
CANCER ÄR KRIG en underkategori till den konceptuella metaforen LÄKARVETENSKAPEN ÄR 

KRIG, som uppstod i västerländsk biomedicin efter upptäckten av bakterien på 1880-talet. 
Williams Camus (2009:476) hittade bland annat följande metaforiska uttryck för CANCER ÄR 

KRIG: army, arsenal, attack, destroy, fight och offensive. Begreppet war fanns dock inte 
explicit i någon av artiklarna i hennes material (Williams Camus 2009:477). Flest 
kampmetaforer återfanns i relation till cancerbehandlingar (ibid.).  

Två andra studier av kampmetaforer är Semino m.fl. 2015 och Demmen m.fl. 2015. Båda är 
utförda inom ramen för projektet Metaphor in End-of-Life Care, som undersöker 
användandet av metaforer i vård i livets slutskede i Storbritannien. 

Semino m.fl. (2015) undersökte hur cancersjuka använder kampmetaforer när de skriver på 
internet. Forskarna menar att kampmetaforen presenterar sjukdomssituationen som 
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antagonistisk, i vilken den sjuke möter en motståndare som kan vara sjukdomen, 
behandlingen, vårdpersonalen med mera (Semino m.fl. 2015:5). 

Demmen m.fl. (2015) undersökte vilka och hur kampmetaforer används om cancer av 
cancersjuka, anhöriga och vårdpersonal i två olika genrer: internetforum och intervjuer. Det 
är enligt forskarna själva den första systematiska korpusbaserade studien av kampmetaforer 
använda av de tre intressentgrupperna (Demmen m.fl. 2015:5). Några av de vanligaste 
kampmetaforerna som Demmen m.fl. (2015:12–13) identifierade var fight, struggle och 
aggressive. Men vilka metaforer som användes mest och sättet de användes på skiljde sig åt 
mellan grupperna och mellan de olika genrerna (Demmen m.fl. 2015:17–18). 

Cancersjuka använde kampmetaforer för att framför allt uttrycka relationen till 
cancersjukdomen och till andra människor som exempelvis vårdpersonal (Demmen m.fl. 
2015:18–23). Kampmetaforerna användes också av sjuka för att beskriva olika processer av 
att hantera sjukdomen och behandlingen (ibid.). Anhöriga, å andra sidan, använde även de 
kampmetaforerna för att uttrycka relationer, men också för att uttrycka olika processer av 
sorg eller tillstånd av smärtsam förlust (Demmen m.fl. 2015:25). Metaforerna användes av 
både sjuka och anhöriga för att beskriva den sjukes och de anhörigas kamp för behandling 
(Demmen m.fl. 2015:28). Vårdpersonal, slutligen, använde metaforerna på ett sådant sätt att 
de satte sig själva i relation till sjukdomen, och till döden, å sina patienters vägnar (ibid.). 
Medan de sjuka och anhöriga kämpar för behandling, kämpar vårdpersonalen för resurserna 
för att kunna ge behandling (ibid.). 

Som redan antytts har tidigare forskning visat att kampmetaforer är bland de vanligaste 
metaforerna som används om cancer. Riesfield & Wilson (2004:4024–4025) menar att det 
finns flera anledningar till att kampmetaforen är så vanlig: 

1. Kampmetaforen är allestädes närvarande i vårt samhälle. Med detta menas att 
kampmetaforen används om många andra företeelser än cancer, till exempel droger och 
fattigdom. 

2. Kampmetaforen är enkel att använda om cancer eftersom det finns en till synes perfekt 
metaforisk motsvarighet: det finns en fiende (cancern), en befälhavare (läkaren), en 
stridande (den sjuke), allierade (sjukvårdssystemet) och vapen (medicin). 

3. Kampmetaforen ger tillbaka de cancersjuka en del av den makt och aggression som 
sjukdomen tagit ifrån dem.  

Seale (2001:324–325), å andra sidan, ställer sig kritisk till föreställningen att kampmetaforer 
med militär anknytning skulle dominera språket om cancer. Enligt Seale (2001:309–310) 
kan det han kallar struggle language baseras på mer än militära associationer, till exempel 
sport. Många sportmetaforer baseras på kampmetaforer och Seale (2001:311) menar att om 
sportjournalism kan använda sig av språk om kroppsliga trauman, liv och död, skulle 
sjukdomserfarenheter kunna jämföras med sportkamper. 

 

3.2.1 Kritik mot kampmetaforen 

Mycket av forskningen kring kampmetaforer om cancer har fokuserat på metaforernas 
styrkor och svagheter och om de är skadliga eller inte. 

Susan Sontag var bland de första som ifrågasatte användandet av kampmetaforer för cancer 
(Williams Camus 2009:477). I sin bok Illness as metaphor argumenterar hon för att 
kampmetaforer har negativ påverkan på de sjuka. Hon menar att cancer ses som ett 
ondskefullt, odödligt rovdjur och att så länge vi har den synen på cancer kommer cancersjuka 
att bli demoraliserade när de får höra vilken sjukdom de har (Sontag 1989:7). Hon skriver 
också att kampmetaforen lägger skulden på de sjuka: 

The metaphor implements the way particularly dreaded diseases are 
envisaged as an alien “other”, as enemies are in modern war; and the move 
from the demonization of the illness to the attribution of fault to the patient 
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is an inevitable one, no matter if patients are thought of as victims. Victims 
suggest innocence. And innocence, by the inexorable logic that governs all 

relational terms, suggests guilt. (Sontag 1989:99) 

Sontag (1989:182–183) menar att kampmetaforen inte borde användas om sjukdomar 
överhuvudtaget. 

We are not being invaded. The body is not a battlefield. The ill are neither 
unavoidable casualties nor the enemy. We – medicine, society – are not 
authorized to fight back by any means whatever … About that metaphor, the 
military one, I would say […] Give it back to the war-makers. (Sontag 

1989:183) 

Sontags (1989) påståenden om kampmetaforens skadliga natur har fått både stöd och kritik 
av andra forskare (Williams Camus 2009:477).  

Clarke (1992), som undersökte och jämförde hur media under 1960- och 1980-talet skrev om 
bland annat cancer, är av liknande mening som Sontag (1989). Clarkes (1992:115) studie 
visade att media är rädda för att använda ordet cancer och istället använder eufemismer, och 
att sjukdomen ska bekämpas som en stark, främmande inkräktare. Detta kan sammantaget 
göra att en person med cancer känner skamkänslor över att vara sjuk, menar Clarke 
(1992:115). 

Även Riesfield & Wilson (2004:4025) menar att kampmetaforen har vissa begränsningar. 
För det första innehåller kampmetaforen attribut som gör det möjligt för den sjuke att förstå 
vissa aspekter av cancerserfarenheten, vilket dock gör att andra aspekter av 
sjukdomserfarenheten minimeras eller döljs (Riesfield & Wilson 2004:4025).  

För det andra är kampmetaforen till sin natur maskulin, maktbaserad, patriarkalisk och 
våldsam, och för vissa cancersjuka är konflikt, kämpande och krig inte det föredragna sättet 
att hantera sjukdomen på (Riesfield & Wilson 2004:4025). Det sistnämnda är tydligt i 
Bowker 1996, där forskaren analyserade metaforer i en dagbok hon själv skrev när hon var 
sjuk i cancer. Bowker (1996:101–102) redogör för ett samtal hon hade med en vän som 
pratade om att besegra sjukdomen, något hon själv blev upprörd över. 

För det tredje antyder kampmetaforen att för att vinna kampen och besegra cancern behöver 
man bara kämpa hårt nog (Riesfield & Wilson 2004:4025). Detta gör att det är den sjuke som 
sviker behandlingen istället för tvärtom, och att en förflyttning till palliativ vård och hospis 
implicit representerar misslyckande (Riesfield & Wilson 2004:4025). Även Semino m.fl. 
(2015:5) har sett att kampmetaforer kan innebära att det upplevs som ett personligt 
misslyckande om sjukdomen visar sig vara obotlig. I vår kultur idag, där det inte är 
accepterat att sluta med något eller förlora, kan dessutom en cancersjuk som väljer bort 
behandling känna skuld och misslyckande (Riesfield & Wilson 2004:4025). 

För det fjärde finns det en konceptuell svaghet med kampmetaforen (Riesfield & Wilson 
2004:4025). Liksom Sontag (1989:183) menar Riesfield & Wilson (2004:4025) att det inte 
finns några faktiska inkräktare. Fienden är en själv, vapnen förstör urskillningslöst både 
fienden och försvaret (cancercellerna respektive immunsystemet), och slagfältet är den 
sjukes kropp (Riesfield & Wilson 2004:4025). Det finns inte heller plats för sjuka i en kamp 
eller ett krig, tillägger Williams Camus (2009:475–478) som menar att kampmetaforen 
objektifierar och avhumaniserar de sjuka. 

Seale (2001:324–325), å andra sidan, ställer sig mer kritisk till Sontags (1989) påstående om 
kampmetaforens skadlighet. Enligt Seale (2002:325) finns det inte stöd i forskningen för att 
kampmetaforer skulle kunna ha skadlig påverkan på människor med cancer, eftersom ingen 
ännu har undersökt vad de sjuka själva tycker. Seale (2002:325–326) menar att det skulle 
kunna finnas ett alternativt synsätt på kampmetaforen, där berättelser om heroiska kamper 
och kampspråk skulle kunna upplevas som inspirerande och stöttande av cancersjuka.  

Andra forskare har varit av liknande åsikt som Seale (2002); vissa anser att det hjälper läkare 
att konfrontera läkevetenskapens misslyckande om de strukturerar cancer i ord av krig och 
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att föreställningen om sjuka som stridande kan inge sjuka motivation, optimism och 
kamratskap (Williams Camus 2009:478). 

Det finns också forskare som menar att kampmetaforen inte automatiskt är negativ eller 
positiv, utan att det beror på hur metaforen används (se till exempel Riesfield & Wilson 
2004, Semino 2008, Demmen m.fl. 2015 och Semino m.fl. 2015). 

Trots begränsningarna med kampmetaforen menar Riesfield & Wilson (2004:4027) att inget 
metaforiskt koncept är bra eller dåligt i sig, utan att varje metaforiskt koncept har sina 
styrkor och svagheter och att de kan uppfattas olika av olika personer med cancer. Även 
Semino (2008:178) anser att metaforer inte är välgörande eller skadande av naturen, utan att 
det viktiga är hur en metafor används och att individer har möjlighet att välja den metafor 
som fungerar bäst för dem. 

Seminos m.fl. (2015:5) studie stödjer denna syn. Forskarna undersökte hur cancersjuka 
använder kampmetaforer om cancer. De menar att kampmetaforen kan användas av 
cancersjuka på ett antingen stärkande eller försvagande sätt, beroende på graden av inverkan 
de sjuka tillskrivs (Semino m.fl. 2015:3–4). I studien användes 42 av 100 slumpmässigt 
utvalda kampmetaforer på ett potentiellt stärkande sätt och 38 av 100 kampmetaforer på ett 
potentiellt försvagande sätt1 (Seminos m.fl. 2015:4). Forskarna drog således slutsatsen att ett 
fullständigt förkastande av kampmetaforen inte är att förespråka, eftersom det skulle ta ifrån 
de sjuka de positiva funktionerna hos kampmetaforen (Semino m.fl. 2015:1). Samtidigt 
förordar de försiktighet på grund av metaforens negativa funktioner. 

It can be particularly harmful for patients to have the role of ‘fighter’ 
imposed on them by external pressures, whether from relatives, health 
professionals, charity campaigns, or a more general sense that 
refusing to ‘fight’ suggests a lack of determination and moral fibre. 
(Semino m.fl. 2015:5–6) 

 

3.3 Om cancermetaforer i tidningsprosa 

En del tidigare internationell forskning har bedrivits om hur man i media skriver om 
sjukdomar och cancer (se till exempel Clarke 1992, Seale 2001, Seale 2002 och Williams 
Camus 2009). Metaforer är ofta en viktig del i medias representation av sjukdomar, särskilt 
sjukdomar som cancer som får stor uppmärksamhet (Semino 2008:176).  

Som nämndes i avsnitt 3.2.1 undersökte Clarke (1992) hur man under 1960- och 1980-talet 
skrev om olika sjukdomar i engelsk press. Sjukdomar ges betydelse och bär attribut i media 
och Clarke (1992:115–117) argumenterar för att de föreställningar om sjukdomar som media 
skapar kan ha konsekvenser för personerna som är sjuka och deras anhöriga. Även Semino 
(2008:176) menar att medias representation av sjukdomar kan påverka den sjuke och också 
allmänhetens syn på sjukdomen. 

Clarkes (1992:108) studie visade att media bland annat beskrev cancer som ett ondskefullt, 
omoraliskt rovdjur, en beskrivning som på många sätt liknar Sontags (1989) beskrivning som 
presenterades i avsnitt 3.2.1. Cancer beskrevs i Clarke 1992:108 som en fiende, och många 
artiklar innehöll metaforer rörande krig och det militära. Till viss del beskrevs de sjuka som 
ansvariga för sin sjukdom, eftersom det framställdes som att cancern kunde ha förhindrats 
om patienterna sökt vård tidigare eller haft en annan livsstil (Clarke 1992:115). Seale 
(2001:325) menar att metaforer med enbart militära associationer antagligen är vanligare i 
nyhetsrapporteringar om vetenskapliga ansträngningar att hitta nya botemedel och 
behandlingar av cancer, än i nyhetsrapportering om personer med cancer. 

Williams Camus (2009) undersökte, som tidigare nämnt i avsnitt 3.1, användningen av 
metaforer om cancer i populärvetenskapliga nyhetsartiklar i en brittisk tidning. Hon menar 

                                                      
1
 De resterande 20 kampmetaforer kunde inte klassificeras som stärkande eller försvagande. Läs mer om detta i 

avsnitt 4.4.4. 
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att metaforer är en nödvändig resurs för att överbrygga gapet mellan hälsoexperternas 
konceptualisering och allmänhetens uppfattning av sjukdom (Williams Camus 2009:466). 
Hennes studie visar att en kombination av metaforer behövs och att metaforer har en viktig 
funktion i populärvetenskapliga nyhetsartiklar, eftersom de hjälper till att konceptualisera 
abstrakt eller obekant kunskap på ett mer begripligt sätt (Williams Camus 2009:492–493). 

Williams Camus (2009:492–493) identifierade tre primära kommunikativa funktioner för 
metaforer i populärvetenskaplig press: metaforerna väcker läsarens intresse i rubriker, de 
hjälper till att strukturera och förklara vetenskaplig kunskap med mer bekanta ord och de 
hjälper till att strukturera texten och organisera berättelsen till en sammanhängande diskurs. 
Även Semino (2008:218) anser att metaforer används i populärvetenskapliga artiklar för att 
förklara. En annan viktig funktion som hon identifierade hos metaforerna är den att övertyga 
om vikten av och potentialen hos ny forskning (Semino 2008:218). 
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4 Material och metod 

 

Härnäst redogörs för det material och de metoder som använts i uppsatsen.  

 

4.1 Material 

Arbetets material består av 211 kampmetaforer om cancer. Dessa är hämtade från 294 
tidningsartiklar (varav 80 innehöll metaforer) från januari år 2015. Metaforerna utgörs av 
olika ordklasser och kan bestå av ett ord eller flera. En numrerad lista över metaforerna, 
meningarna de ingår i och de artiklar de är hämtade från finns i bilagan. 

Artiklarna som metaforerna hämtades från är ursprungligen publicerade i följande tidningar: 
Aftonbladet, City Malmö, Dagens Nyheter, Expressen, GT, Göteborgs-Posten, Kvällsposten, 
Metro, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Artiklarna är av varierande slag. Vissa är 
populärvetenskapliga och beskriver forskning om cancer, andra är från nöjessidor och 
handlar om kändisar och deras cancer, några enstaka artiklar är dödsannonser med mera. 
Vissa artiklar har cancer som huvudämne, andra har det inte. 

Jag använde mig av metaforer hämtade från tidningsartiklar eftersom jag ansåg att bruket av 
metaforerna i tidningarna skulle kunna ses som representativt för vårt bruk av metaforer i 
stort. Dagstidningar når trots allt ut till nästan alla svenskar varje dag och bildar därför en 
sorts normalmönster för sakprosa (Språkriktighetsboken 2005:30). Massmedia kan 
dessutom sägas reflektera och presentera den rådande ideologin (Clarke 1992:106). Hur vi 
ser på cancer borde således gå att undersöka genom att analysera tidningsartiklar.  

Eftersom cancer kan vara ett känsligt ämne har jag gjort vissa etiska överväganden. Dessa rör 
framför allt de namn som ibland ingår i metaforerna. Jag har valt att anonymisera namn i 
metaforer som är hämtade från dödsannonser, av hänsyn till den avlidne och de anhöriga. 
Metaforer från övriga typer av artiklar har jag inte anonymiserat. Det sistnämnda beror på att 
tidningsartiklar redan är publika, och att de personer som nämns ofta antingen är kända eller 
självmant har berättat sin historia i tidningen. Min undersökning fokuserar inte heller på 
enskilda personers eller tidningars användning av metaforer, utan på bruket av metaforer i 
stort, varför ingen person eller tidning blir utpekad. Ett annat etiskt val jag gjorde var att 
kopiera metaforerna från artiklarna de härstammar från, för att på så försäkra mig om att 
återge dem i samma form som de ursprungligen skrevs. 

Jag har gjort vissa urval och avgränsningar i mitt material. Jag har enbart hållit mig till 
kampmetaforer om cancer, och alltså inte inkluderat andra typer av metaforer om cancer 
eller kampmetaforer som inte rör cancer. Dessutom har jag enbart använt mig av metaforer 
på svenska, och för enkelhetens skull har jag inte heller använt mig av metaforer som 
återfunnits i namn på företag, organisationer eller liknande (till exempel Fuck cancer och 
Rapunzel vs cancer).  

 

4.2 Metod för materialinsamling 

Jag samlade in artiklarna som kampmetaforerna hämtades från med hjälp av korpusen 
Mediearkivet. Mediearkivet är ett researcharkiv som består av tidningsartiklar, bloggar, 
etermedia och webbkällor (Mediearkivet 2015) och det gjorde det möjligt för mig att samla in 
tidningsartiklar på ett enkelt och smidigt sätt. 

Jag avgränsade min sökning till det som Mediearkivet kallar tryckt svensk storstadspress och 
till tidsperioden januari 2015. Storstadspress innebär att endast artiklar från tidningar 
belägna i någon av Sveriges största städer inkluderades. Att jag valde att avgränsa mig till 
storstadspress berodde på att storstadspress kan antas ha stor cirkulation och nå många 
människor, vilket gör det intressant att undersöka. Eftersom jag är ute efter att undersöka 
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hur användningen av metaforer ser ut idag valde jag en tidsperiod som låg nära i tiden, och 
som jag trodde skulle generera ett lämpligt antal metaforer. 

Under min sökning använde jag mig av söksträngen cancer*. Det gav mig träffar på samtliga 
artiklar där någon form eller sammansättning av ordet cancer användes. Jag kunde ha 
använt mig av fler sökord som till exempel tumör och leukemi, vilket kanske hade genererat 
ännu fler artiklar och metaforer. Jag ansåg dock att det skulle göra materialinsamlandet allt 
för omfattande och krävande. Under min sökning markerade och sparade jag samtliga träffar 
på artiklar med cancer* efter datum och som Word-dokument.  

Efter insamlandet av artiklarna gick jag igenom artiklarna och tog bort dubbletter. Det är 
nämligen vanligt att en och samma artikel trycks i flera olika tidningar; till exempel kunde en 
artikel tryckas i både Metro – Göteborg, Metro – Skåne och Metro – Stockholm. Eftersom 
delar av min undersökning är kvantitativ och materialet är relativt litet skulle dubbletterna 
ha medfört att vissa metaforer blivit överrepresenterade. Jag bedömde en text som dubblett 
om den var exakt likadan som en annan artikel. Artiklar som var väldigt lika varandra och 
som bara skiljde sig på vissa ord inkluderades i arbetet. Det innebär att vissa metaforer 
återkommer i samma form flera gånger, då de är del av citat eller formuleringar som används 
i flera artiklar. Dessa dubbla metaforer är dock så få att det inte borde påverka resultatet 
nämnvärt. Sammanlagt gav min sökning på cancer* mig 391 artiklar. Av dessa var ca 25 % 
dubbletter, vilket innebär att jag efter min bearbetning hade 294 artiklar att läsa och 
identifiera metaforer i. Av de 294 artiklarna var det 80 som innehöll en eller flera 
kampmetaforer. 

När jag försäkrat mig om att inte ha några dubbletter började jag identifiera kampmetaforer 
om cancer i artiklarna. Hur jag gick till väga för att göra detta beskrivs i avsnitt 4.3. 

 

4.3 Metod för att identifiera kampmetaforer om cancer 

För att identifiera kampmetaforerna om cancer i mitt material använde jag mig av en variant 
av den vedertagna metoden Metaphor Identification Procedure (hädanefter kallad MIP), 
skapad av Pragglejaz-gruppen år 2007. Metoden består av tre steg. I korthet är dessa: 

1. Läs igenom texten för att skapa dig en bild av vad texten handlar om. 

2. Analysera om de lexikala enheterna har mer grundläggande eller prototypisk betydelse i 
andra sammanhang än vad de har i den givna kontexten. 

3. Om ja är enheten metaforisk. (Pragglejaz 2007:3). 

Jag var dock tvungen att modifiera MIP för min undersökning, eftersom MIP används för att 
identifiera alla metaforer i en text och jag bara är ute efter vissa metaforer, nämligen de som 
rör kamp och som beskriver cancer. Min metod för att identifiera metaforer blev därför: 

1. Läs igenom texten. 

2. Identifiera de lexikala enheterna som rör cancer. 

3. Undersök om enheterna handlar om kamp. (Kan de hänvisas till domänen KAMP?) 

4. Om ja, analysera de lexikala enheterna om kamp och undersök om de har mer 
grundläggande eller prototypisk användning i andra sammanhang. 

5. Om ja är enheten en kampmetafor om cancer. 

För att identifiera kampmetaforerna i artiklarna behövde jag förlita mig på min intuition, 
både när det gällde att avgöra om en lexikal enhet var en metafor eller inte och om den var en 
kampmetafor om cancer eller inte. För att ge en tydligare bild av hur identifieringen av 
metaforerna gick till ges därför några exempel i avsnitt 4.3.1 nedan. 

 

 



17 

 

4.3.1 Exempel på hur identifieringen gick till 

Ett typexempel på en kampmetafor om cancer är metaforen i exemplet nedan, där hur det är 
att vara sjuk i cancer förstås som att den sjuke kämpar mot sin sjukdom. Måldomänen är 
CANCER och källdomänen KAMP. Den kampmetafor som avses i exemplet, liksom 
kampmetaforerna i övriga exempel, har jag kursiverat. 

Han hade en längre tid kämpat mot cancer. 

Det var dock inte alltid lika enkelt att avgöra om måldomänen för en metafor verkligen var 
CANCER. Så var fallet i exemplet nedan. 

E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott. 

Av artikeln som meningen ingår i framgår att e-cigaretter är farliga eftersom de innehåller ett 
cancerframkallande ämne. Trots att det som beskrivs och förstås med hjälp av metaforen 
farligare egentligen är e-cigaretter (och inte till exempel hur det är att vara sjuk i cancer) har 
jag ändå valt att se det som en metafor för cancer, eftersom det är det cancerframkallande 
ämnet som gör att e-cigaretter beskrivs som farliga. Metaforen säger följaktligen något om 
hur vi ser på cancer, då vi beskriver sådant som kan orsaka cancer som farligt. 

Ett exempel på en metafor som jag slutligen bedömde inte beskrev cancer var följande: 

Enligt Londonforskarna kan risken för personer under 80 år att dö i cancer 
ha "eliminerats" 2050.  

Här är det risken för att dö snarare än själva cancern som beskrivs, och jag har därför valt att 
inte se den som en del i domänen CANCER. 

Ibland uppstod även svårigheter i avgörandet om källdomänen för en metafor var KAMP. Så 
var fallet i följande två exempel. 

Nu har hennes familj anmält vården, och de får uppbackning av 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Cancer är en livshotande sjukdom vilket föranleder intensiv behandling 
innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare 
målriktad terapi 

Uppbackning i den första meningen skulle kunna tolkas som att familjen får förstärkning och 
stöd i en kamp mot vården. Jag ansåg dock att själva ordet uppbackning inte hör till 
domänen KAMP. Jag valde emellertid att se målriktad som en kampmetafor, eftersom den 
kan härröras till den semantiska domänen KRIG, där missiler eller liknande kan vara 
målriktade. 

Slutligen fanns det också fall där det var svårt att avgöra om en lexikal enhet verkligen var 
metaforisk eller inte. I exemplet nedan skulle till exempel både orden skadade och död kunna 
ses som metaforer, beroende på om man ser en cell som något levande eller inte. Eftersom 
nationalencyklopedin definierar en cell som den minsta levande organismen 
(Nationalencyklopedin, Cell) valde jag dock att inte se orden som metaforer. 

Och kan även kanske göra så att man motverkar cancer genom att svårt 
skadade celler inte utvecklas till cancerceller utan dör i stället. 

 

4.4 Metod för analys 

När jag samlat in och identifierat samtliga metaforer började min analys. De olika delarna av 
analysen beskrivs nedan utifrån de fyra frågeställningarna som presenterades i avsnitt 1.1. 
Som kommer märkas har analysen både kvantitativa och kvalitativa inslag. 
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4.4.1 Frågeställning 1: Vilka kampmetaforer som används om cancer 

För att besvara min första frågeställning och ta reda på vilka kampmetaforer som används 
om cancer gjorde jag en sammanställning av metaforerna, räknade hur många gånger de 
förekom i mitt material och delade sedan in dem i grupper utifrån betydelse och funktion (se 
avsnitt 5). Grupperna hade inte tagits fram på förhand, utan arbetades fram under analysens 
gång. 

 

4.4.2 Frågeställning 2: Rösterna bakom kampmetaforerna 

För att besvara den andra frågeställningen, som handlar om rösterna bakom 
kampmetaforerna, hämtade jag inspiration från den textanalysmodell som presenterats av 
Hellspong & Ledin (1997). Med hjälp av frågeställningen ämnar jag undersöka hur 
kampmetaforerna används i tidningsprosan. 

En text har ofta en tänkt eller inskriven sändare (Hellspong & Ledin 1997:172). I en 
tidningsartikel är den tänkta eller inskrivna sändaren typiskt artikelförfattaren. 
Artikelförfattaren kan dock låna ut sin röst, till exempel till en person hen intervjuar. När den 
tänkta eller inskrivna sändaren har ordet kallar Hellspong & Ledin (1997:176) det för 
relation. När det någon annan har sagt återges kallas det anföring, och anföringen kan vara 
antingen direkt, indirekt eller täckt (ibid.). Även citat och referat kan användas för att återge 
det någon annan säger (ibid.). 

Jag analyserade vilka röster som låg bakom de olika kampmetaforerna i materialet. För att 
göra detta undersökte jag om metaforerna är yttrade av artikelförfattaren, det vill säga om de 
är del av relationer, eller om metaforerna ingår i direkta eller indirekta anföringar, citat eller 
referat. Jag har valt att inte undersöka täckta anföringar, eftersom jag ansåg att det skulle bli 
för omfattande. 

 

4.4.3 Frågeställning 3: Bilden som skapas av de sjuka och sjukdomen 

Min tredje frågeställning handlar om att analysera de processer som metaforerna ingår i. 
Frågeställningen är starkt kopplad till mitt syfte att undersöka hur metaforerna används och 
vilken bild de bidrar till att skapa av sjukdomen och de sjuka. För att besvara frågeställningen 
hämtade jag inspiration från systemisk-funktionell grammatik (hädanefter kallad SFG). 

SFG är en grammatikmodell som fokuserar på betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:12). 
Den används ofta för att analysera texter (Holmberg & Karlsson 2013:11–12) men har 
samtidigt sin utgångspunkt i den språkliga satsen som ses som den grundläggande 
grammatiska enheten för ett meningsfullt yttrande (Holmberg m.fl. 2011:13). Det sistnämnda 
gör det möjligt för mig att applicera modellen på mina metaforer, som ju inte utgörs av texter 
utan av meningar. Det innebär dock att de metaforer som inte utgörs av satser inte kan 
analyseras (mer om det senare i avsnittet). 

SFG utgår från att språket fyller tre olika funktioner för människan. En av dessa funktioner, 
den så kallade ideationella metafunktionen, är att beskriva våra erfarenheter av världen 
runtom oss (Holmberg & Karlsson 2013:18). Den ideationella metafunktionen kan delas in i 
olika delar, och det är en av dessa delar, den erfarenhetsmässiga, som jag har analyserat i 
mina metaforer. Den erfarenhetsmässiga analysen har sin utgångspunkt i processer, 
deltagare och omständigheter (Holmberg & Karlsson 2013:73). Dessa beskrivs mer utförligt i 
avsnitt 7 innan jag redovisar resultatet av min analys av dem. Till den erfarenhetsmässiga 
analysen hör även agentivitet, men av utrymmesskäl har detta inte undersökts. Den 
erfarenhetsmässiga ideationella analysen passade väldigt bra för mitt ändamål, då den gjorde 
det möjligt för mig att undersöka hur vi använder metaforer för att beskriva erfarenheter av 
cancersjukdomen.  
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I min analys av metaforernas ideationella metafunktion studerade jag enbart de metaforer 
som ingick i hela satser. Det var 13 metaforer som inte ingick i satser, till exempel metafor 
(111) Förde kamp där ett subjekt saknas. Följaktligen analyserade jag 198 metaforer. 

Ofta innehöll meningar med metaforer fler än en sats. Jag studerade dock enbart de satser 
där metaforer ingick; jag analyserade således inte en sats om den inte innehöll en 
kampmetafor, även om den ingick i en mening med en kampmetafor. I exempelmeningen 
nedan analyserade jag till exempel inte satsen hyllas för sin jordnära personlighet. 

  Titti som familjen och vännerna kallar henne, har blivit en symbol i Sverige i 
kampen mot cancern, orättvisor och jämlikhet - och hyllas för sin jordnära 
personlighet. 

Ibland ingick dessutom en metafor i flera satser. Till exempel fanns det fall där 
kampmetaforen ingick i en bisats som fungerade som bestämmelse till huvudsatsen. Sådana 
gånger analyserade jag enbart bisatsen. Trots allt är jag ute efter att undersöka vilken bild 
kampmetaforerna bidrar till att skapa av cancersjukdomen och de sjuka, och en analys av 
satserna där metaforerna inte ingår eller där metaforerna hamnar i skymundan skulle säga 
mycket lite om det. De 198 kampmetaforerna utgjorde sammanlagt 176 satser. 

I min analys fokuserade jag på de cancersjuka och cancersjukdomen, men till viss del 
undersökte jag även den bild som skapas av anhöriga, vården, behandlingen och annat som 
har med cancersjukdomen att göra. 

 

4.4.4 Frågeställning 4: De cancersjukas inverkan i kampmetaforerna 

För att besvara den fjärde och sista frågeställningen, om kampmetaforerna stärker eller 
försvagar den sjuke, använde jag mig av Seminos m.fl. (2015) kategorier för stärkande 
respektive försvagande kampmetaforer som ses i figur 1. De olika kategorierna i figuren 
beskrivs mer ingående i avsnitt 8 där resultatet av analysen presenteras, men förenklat kan 
man säga att en kampmetafor är stärkande eller försvagande för den sjuke beroende på 
vilken grad av inverkan den sjuke tillskrivs.  

 

 Våldsscenarion 

Den sjuke som försvagad sjukdomen bekämpar den sjuke 

den sjuke är inte framgångsrik i kampen mot sjukdomen 

behandlingen bekämpar den sjuke 

Den sjuke som stärkt den sjuke är framgångsrik i kampen mot sjukdomen 

den sjuke är framgångsrik i kampen mot vårdpersonal 

ömsesidig uppmuntran och solidaritet 
Figur 1. Modell för stärkande respektive försvagande våldsscenarion, anpassad efter den i Semino 
m.fl. 2015:4. 

Det är värt att notera att Semino m.fl. (2015) använder kategorierna i figur 1 för att 
klassificera kampmetaforer som är yttrade av cancersjuka, och att jag i mitt arbete har många 
metaforer som är uttalade av andra än sjuka. Min användning av kategorierna skiljer sig 
således från Seminos m.fl. (2015), på så sätt att jag inte undersöker hur användningen av 
kampmetaforerna av de sjuka själva påverkar de sjuka, utan huruvida sättet kampmetaforer 
om cancer används i tidningar kan sägas skapa stärkande eller försvagande roller för de 
sjuka.  

Jag analyserade enbart metaforer som på något sätt rörde cancersjuka och/eller 
cancersjukdomen, eftersom andra typer av metaforer inte passar in i Seminos m.fl. (2015) 
kategorier. Sammanlagt var det 146 av de 211 kampmetaforerna som gjorde det. Utifrån 



20 

 

Seminos m.fl. (2015) modell i figur 1 försökte jag sedan klassificera de 146 kampmetaforerna 
som antingen försvagande eller stärkande. Några svårigheter uppstod dock i analysen. För 
det första var det en del metaforer som handlade om cancersjuka och/eller cancer som inte 
passade in i någon av kategorierna i figur 1. Ta till exempel meningen nedan.  

  Stjärnan drabbades av tungcancer, och kämpade under lång tid mot 
sjukdomen. 

I meningen går det inte att avgöra om den sjuke var framgångsrik i kampen mot cancern eller 
inte, varför kampmetaforen inte kan klassas som varken stärkande eller försvagande enligt 
modellen i figur 1. Sådana metaforer kallade jag för neutrala. 

För det andra ingick ibland flera metaforer i en och samma sats, varvid det inte alltid var 
självklart hur de olika metaforerna skulle klassas. Se exemplet nedan.  

 I morse förlorade han kampen mot hjärncancern, skriver TMZ. 

Att den sjuke förlorar kampen skapar en försvagande roll åt den sjuke. Jag valde dock att 
enbart se en av kampmetaforerna, förlora, som försvagande, och den andra metaforen, 
kampen, som neutral, för att inte riskera att få ett missvisande kvantitativt resultat. Hade 
meningen dock sett ut som i det konstruerade exemplet nedan skulle även kampen ha 
bedömts som försvagande, eftersom cancern i det fallet kan ses som att den bekämpar den 
sjuke. 

I morse förlorade han kampen mot den aggressiva hjärncancern, skriver 
TMZ. 

De metaforer som berörde cancer och/eller cancersjukdomen klassade jag således som 
antingen stärkande, försvagande eller neutrala, varefter jag jämförde resultatet med 
resultatet av analysen av rösterna bakom metaforerna för att se vilka som yttrat de stärkande 
och försvagande metaforerna. 

Att vissa kampmetaforer inte passar in i kategorierna i figur 1 är egentligen inte förvånande, 
då även Semino m.fl. (2015:4) hade vissa svårigheter att klassificera metaforer; en femtedel 
av kampmetaforerna i deras undersökning passade inte in i någon av kategorierna. Att så 
många av kampmetaforerna i materialet inte kunde analyseras, antingen för att de inte 
berörde cancersjuka och/eller cancern eller för att de var neutrala, gör dock att man till viss 
del kan ifrågasätta metoden. Kanske täcker inte kategorierna alla typer av kampmetaforer. 
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5 Kampmetaforerna som används om cancer 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av min undersökning om vilka kampmetaforer som 
används i tidningssvenska om cancer. Sammanlagt identifierades 211 kampmetaforer om 
cancer i nyhetsartiklarna. Dessa har delats in i 8 grupper. Vilka dessa grupper är och 
metaforernas fördelning i grupperna går att utläsa i tabell 1. 

 

Tabell 1. Olika grupper kampmetaforer och deras fördelning i materialet 

Grupper Antal Andel i % 
Grupp 1: Kamp 92 43,6 
Grupp 2: Icke-våldsamma aktioner 35 16,6 
Grupp 3: Egenskaper 29 13,7 
Grupp 4: Våldsamma aktioner 25 11,8 
Grupp 5: Stöd 12 5,7 
Grupp 6: Krig 11 5,2 
Grupp 7: Rättegång 4 1,9 
Grupp 8: Övriga 3 1,4 
   
Totalt 211 100 
 

I avsnitten 5.1–5.8 nedan ger jag en kort beskrivning av varje grupp och de kampmetaforer 
som ingår i dem. Jag ger även exempel på metaforerna, som hädanefter är kursiverade i 
exempelmeningarna. Som jag nämnde i avsnitt 4.1 är metaforerna kopierade från de 
ursprungliga artiklarna. Detta innebär att alla eventuella språkliga fel i exemplen är från 
originalet. Däremot har jag vissa gånger förkortat exempelmeningarna för att spara 
utrymme. En numrerad lista över samtliga 211 metaforer återfinns i bilagan. 

Vissa metaforer förekommer i olika former och i sammansättningar i materialet. Kamp 
förekommer till exempel i bestämd form (kampen) och i sammansättningen cancerkamp. 
Jag kommer dock att använda mig av grundformen på metaforerna när jag talar om dem 
generellt.  

 

5.1 Kamp 

Den första gruppen, kallad Kamp, är den dominerande gruppen. Den står för nästan hälften 
av alla kampmetaforer i materialet. Till gruppen hör sex olika metaforer: kamp, kämpa, 
kämpe, bekämpa, fajt och fajter, se nedan. 

(159)  GUTTAS KAMP MOT CANCERN 
(36)  Magnus Härenstam, som länge kämpat mot cancern, såg glad ut bredvid 

hustrun Birgitta. 
(66)  30 år senare bildades Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och 

bekämpning av cancersjukdomar. 
(105)  Han var en jäkla fajter. 

Två specialfall är sammansättningarna cancerkamp och tvekamp. Tvekamp är särskilt 
intressant eftersom den beskriver kampen mot cancern som något den sjuke gör ensam. 

(22)  Efter en två år lång cancerkamp somnade Kim Anderzon in den 24 oktober. 
(202)  Jag har förstått att det finns ett stort uppdämt behov av texter som behandlar 

just cancer, dess följder och den tvekamp som måste ske. 

Inom gruppen Kamp är metaforen kamp den i särklass vanligaste. Den förekommer 58 
gånger, vilket innebär att den utgör mer än en fjärdedel av alla kampmetaforer i materialet. 
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Kämpa är den näst vanligaste metaforen i både materialet som helhet och i Kamp-gruppen, 
och förekommer mindre än hälften så ofta som kamp, nämligen 23 gånger. 

 

5.2 Icke-våldsamma aktioner 

Gruppen Icke-våldsamma aktioner utgörs av metaforer som uttrycker handlingar som inte 
nödvändigtvis involverar våld. Till gruppen hör 14 uttryck, bland annat förlora, vinna, ge 
upp och resa sig och komma igen som har en relativt tydlig koppling till domänen KAMP. Till 
gruppen hör också mindre typiska kamputtryck såsom tvinga, hejda och skrämma. 

(120) Frida vann mot cancern – gravid med tvillingar 
(42)  Anita Ekberg förlorade kampen mot cancern.  
(57)  Magnus Härenstam tvingas till ny canceroperation  
(76)  Ändå vägrade Anita ge upp. 
(79)  -Vi kan inte fega ur nu. 

Som synes i tabell 1 är Icke-våldsamma aktioner den näst största gruppen kampmetaforer i 
materialet; 35 av de 211 kampmetaforerna hör hit. De vanligaste metaforerna i gruppen är 
förlora, ge upp, tvinga och vinna.  

 

5.3 Egenskaper 

Den tredje gruppen, Egenskaper, består av metaforiska uttryck som förmedlar attribut eller 
egenskaper. Till gruppen hör 9 metaforer såsom stark, aggressiv, livshotande, farlig, fri och 
snäll.  

(12)  Det var väldigt starkt och modigt av Christina att berätta om sin sjukdom. 
(62)  Men efter operationen blir Magnus inte fri från tumören. 
(126)  Veterinären Helena drabbades av en aggressiv hjärntumör och opererades 

akut. 
(142)  E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott.  
(158)  Han sa: "hon har en snäll form av cancer, det behövs ingen uppföljning". 

Vissa av metaforerna i Egenskaper-gruppen har relativt stark koppling till KAMP-domänen, 
till exempel aggressiv, livshotande och farlig. Andra, såsom stark, svag och fri, har mindre 
stark koppling och kan förekomma i andra domäner också. 

Egenskaper-gruppen är den tredje största gruppen, mycket tack vare metaforen farlig som 
förekommer 10 gånger i materialet. Att farlig är så vanlig beror på att flera tidningar samma 
dag skrev liknande artiklar om e-cigaretter, som forskare har upptäckt innehåller mer av ett 
cancerframkallande ämne än tidigare känt. Några av farlig-metaforerna är dubbletter, 
eftersom tidningarna bland annat citerar samma forskare. Efter farlig är aggressiv, ofarlig, 
livshotande och fri vanligast i Egenskaper-gruppen. 

 

5.4 Våldsamma aktioner 

Den fjärde största gruppen, Våldsamma aktioner, består av 21 uttryck som beskriver 
handlingar där någon form av våld kan sägas vara inblandad. I denna grupp finns uttryck 
som skaka om, slå till, löpa amok, kasta omkull och förstöra. 

(4), (6), (7)  Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om. 
(91)  Att det var cancer som avslutade hans 88-åriga liv på planeten Jorden kan 

ses som en ödets ironi. 
(168)  Men hon har vägrat låta cancern knäcka livsglädjen. 
(174)  Christer har haft enorm betydelse, att jag inte varit ensam om att slåss för 

mitt liv. 
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Som sagt innehåller gruppen Våldsamma aktioner 21 olika typer av kampmetaforer. De olika 
typerna förekommer dock inte särskilt ofta; ingen metafor i gruppen förekommer fler än två 
gånger. 

 

5.5 Stöd 

Metaforerna i gruppen Stöd består av fyra uttryck som på något sätt beskriver skydd och 
hjälp. Att de räknas som kampmetaforer beror på att deras betydelse förutsätter situationer 
där något våldsamt eller farligt äger rum. Till gruppen hör olika former och 
sammansättningar av de två orden skydd och skydda, samt uttrycken livlina och hjälpande 
hand. 

(41)  Nu har jag gått igenom allt, tillsammans med Magnus som har varit min 
livlina. 

(129)  Kaffe skyddar mot cancer 
(135)  Att dricka kaffe kan ge skydd mot hudcancer 
(186)  Det är inte värdigt Sverige att cancerpatienter får vänta i månader med sin 

dödsångest på en hjälpande hand från sjukvården. 

 

5.6 Krig 

Som framgår av namnet handlar den sjätte gruppen om metaforer som har en koppling till 
domänen KRIG. Till denna grupp räknas åtta uttryck i materialet: krig, bomb, målriktad, 
storma, triumftåg, immunförsvar, slå larm och larma.  

(10)  Jag kände mig oerhört dum när jag hjälpte dig med håret och du berättade 
om beskedet, hur allt slogs ner som en bomb. 

(29)  Men det är svårt, jag är mitt uppe i mitt eget krig. 
(147)  Nu slår forskare larm om ecigaretterna.  
(175)  När bandaget efter den stora operationen i augusti 2012 tagits bort stormade 

Pamelas vänner in på sjukhuset med chokladdoppade jordgubbar, 
skumpaglas och alkoholfritt bubbel. 

(206)  I en värld som på många sätt är förfärande framstår cancerforskningen som 
ett mänskligt triumftåg. 

Vissa av dessa uttryck har starkare koppling till domänen KRIG än andra. Slå larm och larma 
skulle till exempel ha kunnat höra hemma i gruppen Icke-våldsamma aktioner också. Att de 
ändå har klassats som tillhörande Krig-gruppen beror på att de antyder att något farligt är i 
antågande. Man skulle också kunna ifrågasätta om kampmetaforen storma har CANCER som 
måldomän. Det som ska beskrivas och förstås med hjälp av storma är dock att en cancersjuk 
får besök på sjukhuset av sina vänner, efter att ha genomgått en behandling mot cancern, 
varför detta har bedömts beröra cancererfarenheten. 

Vanligast i gruppen Krig är metaforerna larma och bomb som förekommer 3 respektive 2 
gånger vardera. Övriga metaforer förekommer 1 gång vardera. Att krig förekommer i 
materialet är intressant då krig saknades helt i materialet i Williams Camus (2009) studie av 
metaforer om cancer i populärvetenskapliga artiklar. 

Gruppen Krig är en av de minsta, vilket kan tolkas som att det är olämpligt att kalla 
kampmetaforen för krigsmetafor, som viss tidigare engelsk forskning gör. 

 

5.7 Rättegång 

Den sjunde gruppen innehåller uttryck som på olika sätt kan sägas tillhöra den semantiska 
domänen RÄTTEGÅNG. Dessa är tre till antalet i materialet: dödsdom, cancerdom och 
skenavrättning. 
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(37)  Nu berättar Danius öppenhjärtigt om cancerdomen som skakade om hela 
hennes värld. 

(165)  Det [att hon blev sjuk och att läkarna pratade om cancer] var som tre veckors 
skenavrättning. 

(203)  Cancer innebär inte nödvändigtvis en dödsdom.  

Att cancerdom anses vara en kampmetafor beror för det första på att den skulle kunna ses 
som en variant på dödsdom-metaforen, och för det andra på att en dom ofta leder till ett 
straff och att straff har element av våld i sig.  

Rättegång-gruppen är särskilt intressant, bland annat eftersom några liknande metaforer 
inte har återfunnits i tidigare forskning om cancermetaforer. Gruppen blir även intressant 
när man ser till frågan om skuld och ansvar. Domar och straff delas trots allt ut till någon 
som befunnits skyldig till något, och dödsdomar och dödstraff enbart till dem som begått 
riktigt allvarliga brott.  

 

5.8 Övriga 

Till den sista gruppen, Övriga, hör tre uttryck som inte riktigt passar in i någon av de andra 
sju grupperna. Dessa uttryck är illbatting, elaking och farlighet. 

(5)  Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om. 
(60)  Den där illbattingen [cancern] vill inte riktigt ge sig. 
(189)  Att skillnaden först nu konstateras beror bland annat på att vi fått nya och 

billigare tekniker, säger han och talar om ett helt nytt sätt att bedöma 
farligheten hos en tumör. 

Illbatting och elaking är två eufemismer för cancer. I Clarkes (1992) studie av 
kampmetaforer i tidningar från 1960- och 1980-talet var eufemismer vanliga, och det verkar 
alltså som att eufemismer för cancer fortfarande används idag och även i svensk press. 

 

5.9 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis använder vi i tidningssvenska många och olika kampmetaforer för 
cancer. Allra vanligast är att vi använder ord som kamp och kämpa när vi talar om att vara 
sjuk i cancer, men vi använder också kampmetaforer som uttrycker våldsamma och icke-
våldsamma aktioner, stöd och egenskaper. En del kampmetaforer kan också härröras till 
domänerna KRIG och RÄTTEGÅNG, och vissa kampmetaforer är eufemismer för cancer. 

Fastän gruppen Rättegång var liten i materialet är det intressant att den förekom, särskilt när 
man ser till frågan om skuld och ansvar. Domar är något som tilldelas den som funnits 
skyldig till något, och prototypiskt är det också något som delar ut domen. Vem som delar ut 
cancerdomen och dödsdomarna i materialet framgår inte, men man skulle kunna tänka sig 
att det är läkarna som ger den sjuke cancerbeskedet. 
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6 Rösterna bakom kampmetaforerna 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet av analysen av de röster som låg bakom kampmetaforerna 
om cancer. Följande slags röster identifierades: media, anhöriga, cancersjuka, forskare, 
vårdpersonal och välgörenheter. Antalet metaforer som de olika grupperna gav upphov till 
kan ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Rösterna och antalet/andelen metaforer de använder 

Röster Antal Andel i % 
Media 138 65,4 
Anhöriga 30 14,2 
Cancersjuka 20 9,5 
Forskare 14 6,6 
Vårdpersonal 6 2,8 
Välgörenheter 3 1,4 
   
Totalt 211 100 
 

Som synes låg media bakom flest metaforer, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på 
att metaforerna kommer från tidningsartiklar. Av de andra rösterna gav anhöriga och 
cancersjuka upphov till flest metaforer. De olika rösterna använde delvis olika metaforer, 
vilket syns i tabell 3 där de metaforer som rösterna yttrade är fördelade efter de olika grupper 
kampmetaforer som identifierades i avsnitt 5. 

 

Tabell 3. De olika kampmetaforerna använda av de olika rösterna 

Röster Kamp Icke-
våld 

Egen- 
skaper 

Våld Stöd Krig Rättegång Övriga Totalt 

Media 69 26 16 13 7 5 2 - 138 
Anhöriga 17 4 - 7 - 1 - 1 30 
Cancersjuka 5 3 2 3 1 3 2 1 20 
Forskare - 2 6 1 4 - - 1 14 
Vårdpersonal - - 3 1 - 2 - - 6 
Välgörenheter 1 - 2 - - - - - 3 
          
          
Totalt 92 35 29 25 12 11 4 3 211 

 

Att de olika rösterna använde olika metaforer kan förklaras med att de pratade om olika 
aspekter av cancererfarenheten i tidningsartiklarna. De cancersjuka berättade om hur det var 
att få beskedet och hur det är att vara sjuk, de anhöriga om hur deras närstående insjuknade 
och handskas med sjukdomen, forskarna om vad som kan orsaka och bota cancer och så 
vidare. Även tidigare forskning, till exempel Demmen m.fl. (2015), har sett att olika grupper 
av människor använder kampmetaforer på olika sätt. I avsnitt 6.1–6.4 beskrivs rösterna och 
sättet de använder metaforerna på lite närmare, med början i de cancersjukas 
kampmetaforer. 

 

6.1 Cancersjukas kampmetaforer 

Cancersjuka ligger bakom 20 kampmetaforer, och deras metaforer är del av både relationer, 
anföringar, citat och referat. Vissa metaforer är alltså yttrade av cancersjuka när de själva 
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skriver artiklar (se metaforer (174) och (203) nedan), och vissa metaforer är återgivelser av 
vad en cancersjuk sagt (se metafor (26), (60)-(61) och (169)-(170)). De sjuka använder 
kampmetaforerna för att bland annat beskriva cancern, hur det är att vara sjuk och hur 
viktiga deras anhöriga har varit för dem. 

(26)  ”Min plan är att vinna över cancern”  
(60)-(61)  Den där illbattingen vill inte riktigt ge sig. 
(169)-(170)  Hon beskriver den aggressiva tumören som en tickande bomb.  
(174)  Christer har haft enorm betydelse, att jag inte varit ensam om att slåss för 

mitt liv. 
(203)  Cancer innebär inte nödvändigtvis en dödsdom.  

Sett till de olika grupper kampmetaforer som identifierades i avsnitt 5 använder de 
cancersjuka ett brett spektrum kampmetaforer. Som synes i tabell 3 är samtliga grupper 
representerade i de sjukas metaforer. Flest metaforer återfinns i gruppen Kamp och näst flest 
i grupperna Icke-våldsamma och Våldsamma aktioner, samt Krig. 

Intressant nog är det inte är en enda cancersjuk som pratar om att förlora, kämpa används 
endast en gång och kamp enbart i sammansättningen tvekamp. De metaforer från 
Egenskaper-gruppen som de sjuka använder är livshotande och aggressiv och beskriver 
cancern. Cancern benämns vid ett tillfälle av de sjuka med en eufemism, illbattingen. 

 

6.2 Anhörigas kampmetaforer 

De anhörigas röster identifierades vid 30 av de 211 kampmetaforerna. Som anhörig räknas 
familjemedlemmar, vänner och andra som i artiklarnas framstår som närstående till en 
cancersjuk. Vanligast är att de anhörigas metaforer återges i form av direkta anföringar eller 
relationer (se till exempel metafor (48) respektive (8) nedan), men de förekommer även i en 
indirekt anföring och i citat och referat (metafor (3), (99) respektive (50)). De anhöriga 
pratar om de sjuka, att de kämpar eller har dött, och om cancern. 

(3) Familjen säger till TMZ att Edward Herrmann kämpat mot cancer i hjärnan.  
(8)  Tack och lov sa Sahlgrenska något helt annat och nu kämpar hon och än så 

länge mår hon bra. 
(48)  Men hon var en fighter och en otroligt stark person, och så älskad. 
(50)  Även hon beskriver hur Anita sköt bort döden. 
(99)  ”Känner med dig o önskar att du får kraft att kämpa ännu en gång". 

De metaforer som anhöriga yttrar återfinns i fem av de åtta grupper kampmetaforer som 
identifierades i avsnitt 5. Som synes i tabell 3 är det grupperna Rättegång, Stöd och 
Egenskaper som inte är representerade, och majoriteten av de anhörigas kampmetaforer hör 
till grupperna Kamp och Våldsamma aktioner.  

Analysen av rösterna visade att samtliga metaforer som beskriver den sjuke som en kämpe 
eller fajter är yttrade av anhöriga. Det är alltså inte den sjuke själv eller media utan personer i 
den sjukes närhet som sätter hen i rollen av en kämpe. 

Intressant att notera är att ingen av de anhörigas metaforer har med stöd att göra, vilket man 
annars skulle ha kunnat tro. De anhöriga verkar dock inte berätta särskilt mycket om sin 
egen roll som stöd för den sjuke i kampen, utan fokuserar på den sjuke och den sjukes 
kämpande.  

Till skillnad från de sjuka använder de anhöriga ofta metaforen kamp, men ingen anhörig 
använder någonsin metaforerna förlora eller vinna. Även bland de anhörigas metaforer 
återfinns en eufemism för cancer, elakingen. De två eufemismer för cancer som återfanns i 
materialet är alltså yttrade av cancersjuka och anhöriga. 
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6.3 Forskares, vårdpersonal och välgörenheters kampmetaforer 

Som synes i tabell 2 använde rösterna forskare, vårdpersonal och välgörenheter 14, 6 
respektive 3 kampmetaforer vardera. 

Forskarnas metaforer återges i form av direkta anföringar och referat. Forskarna använder 
metaforerna när de skriver om att cancer kan botas, att forskningen behövs och vad forskning 
har visat om sådant som är skyddande respektive farligt. Ibland hörs forskarnas röst tydligt, 
andra gånger är det deras forskning som talar för dem (se till exempel metafor (133)-(134)). 

(78)  Det här är en avgörande period i historien eftersom vi ser hur cancer kan 
komma att förhindras eller effektivt botas. 

(79)  -Vi kan inte fega ur nu. 
(133)-(134) Tidigare studier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot mindre 

farligare varianter, som basalcellscancer. 

De flesta av vårdpersonalens metaforer ingår i relationer, men två är anföringar (se mening 
(158) och (198)). Vårdpersonalens metaforer används i meningar där vårdpersonalen 
beskriver cancern, samt behandlingar och risker som den sjuke är utsatt för. 

(53)-(54)  Cancer är en livshotande sjukdom vilket föranleder intensiv behandling 
innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare 
målriktad terapi.  

(158)  Han sa: "hon har en snäll form av cancer, det behövs ingen uppföljning". 
(198)  Pojkens läkare säger att 6-åringen har större risk att drabbas hårt om han får 

mässlingen, på grund av sitt nedsatta immunförsvar. 

Till rösten välgörenheter räknas i materialet en person som är företrädare för en välgörenhet 
och en artist som framträtt på en välgörenhetstillställning för cancersjuka. De tre metaforer 
som välgörenheterna yttrar är direkta anföringar, och metaforerna används för att beskriva 
den sjuke och den sjukes situation.  

(12)  Det var väldigt starkt och modigt av Christina att berätta om sin sjukdom, 
säger Sara Brodahl på Cancerfonden. 

(155)  - Jag vill alltid vara med och bidra när jag kan hjälpa människor som har en 
ständig fajt i sina liv. 

Som kan ses i tabell 3 använder både forskare, vårdpersonal och välgörenheter flest 
metaforer från Egenskaper-gruppen, men de gör det på olika sätt. Forskarna och 
vårdpersonalen använder Egenskaps-metaforerna i hög grad för att beskriva cancern, medan 
välgörenheterna beskriver den sjuke. Varken forskarna eller vårdpersonalen använder 
metaforer från Kamp-gruppen, men vårdpersonalen använder däremot metaforer från Krig-
gruppen. Dessa skillnader skulle som sagt kunna bero på att de olika rösterna talar om olika 
aspekter av cancererfarenheten: forskarna talar framför allt om forskning och cancern, 
vårdpersonalen om cancern och behandlingar och välgörenheter om de sjuka. 

 

6.4 Medias kampmetaforer 

Medias röst ligger som sagt bakom flest kampmetaforer i materialet. Nästan alla av medias 
kampmetaforer ingår i relationer, det vill säga de allra flesta kampmetaforer ligger 
artikelförfattarna själva bakom. Fyra metaforer ingår dock i återgivelser av vad någon annan 
inom media har sagt i form av direkta anföringar, se metafor (90). 

(90) Han avled efter en lång kamp mot cancern, skriver Rolling Stone. 

Media använder metaforer från alla kampmetaforgrupper utom Övriga, som också var den 
minsta. Faktum är att fördelningen av medias metaforer överensstämmer med fördelningen 
av den totala mängden kampmetafor; flest av medias kampmetaforer återfanns i gruppen 
Kamp, som var den största gruppen i stort, näst flest i Icke-våldsamma aktioner, som var den 
näst största gruppen i stort, och så vidare. 



28 

 

Eftersom medias röst dominerar blir en jämförelse mellan medias och de andra rösternas 
metaforer lätt missvisande. Det som kan sägas är att media är den enda rösttypen förutom 
cancersjuka som använder metaforer från Rättegång-gruppen och den enda förutom 
anhöriga som använder metaforen kamp. Samtliga metaforer som har med förlora och ge 
upp att göra används av media. 

 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Sex olika röster bedömdes ligga bakom kampmetaforerna i materialet. Dessa röster var, 
ordnade efter antalet metaforer de låg bakom, media, anhöriga, cancersjuka, forskare, 
vårdpersonal och välgörenheter. Det är alltså dessa typer av skribenter som använder 
kampmetaforer i svenska tidningar när de skriver om cancer, vilket egentligen inte är 
förvånande då det i hög grad är de som berörs av cancer.  

Till skillnad från vad Demmen m.fl. (2015) studie visade använde anhöriga fler 
kampmetaforer om cancer än vad cancersjuka gjorde. Detta skulle kunna förklaras med att 
fler anhöriga än cancersjuka kommer till tals i media, men det kan detta arbete inte säga 
något säkert om. 

Analysen visade att de olika rösterna använde delvis olika kampmetaforer och att de gjorde 
det på delvis olika sätt, vilket till stor del berodde på att rösterna behandlade olika delar av 
cancererfarenheten. Intressant är att de två eufemismer för cancer som noterades i avsnitt 5 
yttrades av en cancersjuk och en anhörig. Som beskrivits i avsnitt 3.2.1 menar Clarke (1992) 
att medias användning av eufemismer för cancer kan bidra till att väcka skamkänslor hos 
cancersjuka. I mitt material använder dock rösten media inga eufemismer, utan det är en 
sjuk och en anhörig som använder andra ord för sjukdomen.  

Det är också värt att notera att metaforerna i Rättegång-gruppen härstammar från 
cancersjuka och media. Som nämnt i avsnitt 5.7 kan dessa metaforer implicera skuld, och det 
är alltså delvis de sjuka själva som implicit säger sig ha gjort något för att förtjäna cancer. 
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7 Bilden som skapas av cancern och den sjuke 

 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av analysen av de processer som kampmetaforerna 
ingår i och de funktioner de får i satserna. Avsnittet inleds med en kort redogörelse för teorin 
bakom analysmetoden. 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 4.4.3 var det 198 metaforer som ingick i 176 satser. 
Sammanlagt analyserades således 176 processer. 

 

7.1 Processer, deltagare och omständigheter  

Processen är central i den erfarenhetsmässiga betydelsen (Holmberg & Karlsson 2013:75). En 
process innebär att något sker: att något görs, upplevs, är eller sägs (ibid.). Man brukar prata 
om fyra olika typer av processer: materiella, mentala, relationella och verbala (Holmberg & 
Karlsson 2013:79). En process realiseras av en så kallad processkärna, som utgörs av ett verb 
(Holmberg & Karlsson 2013:76). 

Till processer binds olika deltagare och omständigheter (Holmberg & Karlsson 2013:73–74). 
Med deltagare menas de som är delaktiga i eller berörda av det som sker i en process 
(Holmberg & Karlsson 2013:73). I det prototypiska fallet utgår en process från en deltagare, 
förstadeltagaren, och påverkar en annan, andradeltagaren (Holmberg m.fl. 2011:22, 
Holmberg & Karlsson 2013:75–76). Olika deltagare binds till olika processtyper. 
Omständigheter, å andra sidan, ger uttryck för komplementerande betydelser såsom tid, 
plats med mera (Holmberg m.fl. 2011:27, Holmberg & Karlsson 2013:73–74). De talar bland 
annat om när, var och hur något sker (Holmberg & Karlsson 2013:103). 

Härnäst ges en genomgång av resultatet av analysen av processerna, deltagarna och 
omständigheterna. Resultatet presenteras efter processtyp och för varje processtyp ges några 
exempel. Processkärnorna i exemplen är understrukna och kampmetaforerna är kursiverade. 

 

7.2 Materiella processer 

En materiell process orsakar förändringar i den fysiska världen och kräver i regel någon typ 
av energi (Holmberg & Karlsson 2013:80). Den ger uttryck för att någon eller något gör något 
eller att något händer (ibid.). Förstadeltagaren i en materiell process kallas för aktör och de 
möjliga andradeltagarna för mål, mottagare och utsträckning (ibid.). Målet är en deltagare 
som påverkas eller berörs av processen, mottagaren en deltagare som drar nytta av processen 
och utsträckning en deltagare som specificerar processen (Holmberg & Karlsson 2013:80–
83). 

De materiella processerna var vanligast i materialet; de var 96 stycken och utgjorde således 
lite mer än hälften av alla 176 processer. Processkärnorna realiserades av flera olika verb, 
bland annat kämpa, förlora, vinna, plåga, kom, börja och ta slut. 

I de materiella processerna var olika typer av aktörer inblandade. Allra vanligast var att den 
cancersjuke eller cancersjukdomen fungerade som aktör. Andra aktörer som förekom i 
materialet var till exempel läkare, behandlingen, anhöriga, forskare, politiker, kroppen och 
kampen mot cancer. 

 

7.2.1 Den cancersjuke som aktör 

I de materiella processerna fungerade den cancersjuke som aktör 38 gånger. Processerna 
som den sjuke var aktör i uttryckte framför allt att den sjuke kämpade, dog, förlorade eller 
vann.   
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Ofta när processerna gick ut på att den sjuke kämpade så kämpade den sjuke mot något. 
Detta något var vanligen cancer, förutom i ett fall då det var en cancerdiagnos. Den sjuke 
kunde även kämpa för något, nämligen att bli frisk. 

 

(71) Nu  kämpar (mot) Jonas Ljungberg  en blodcancerdiagnos 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(72) Nu kämpar (för) han att bli frisk 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(124) Susanne, 31  kämpade (mot)  cancer i bröst och lever 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

I de processer som beskrev att den sjuke förlorade var det kampen mot cancern som den 
sjuke förlorade, förutom vid två tillfällen då den sjuke förlorade sin kamp respektive 30 kg. 
När den sjuke vann var det mot cancer eller så var det kampen mot cancern som hen vann. 

 

(18) när Pontus Segerström förlorade kampen mot cancern  

  Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(103) Tv-profilen  
 

förlorade  sin kamp 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(163) Gutta andersson  vann  kampen mot cancern 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

Den sjuke fungerade i de materiella processerna även som någon som dör, som någon som 
för och går igenom en kamp mot cancer och som någon som skjuter bort döden. När den 
sjuke dör beskrevs det ofta som en följd av kampen mot cancer. 

 

(46) Hon  sköt bort  döden  in i det sista 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Tid 

 

(112) Han  fortsatte föra  kampen mot sjukdomen  i sin blogg 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Plats 

 

(192) Martin Ingesson gick bort  i höstas  efter en lång kamp mot cancern. 
 Förstadeltagare: 

Aktör 
Process: 
Materiell 

Omständighet: 
Tid 

Omständighet: 
Tid 
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Sammanfattningsvis konstrueras den sjuke i de materiella processerna som någon som 
kämpar mot cancer för att bli frisk. Cancer blir en motståndare och även en cancerdiagnos 
ses vid ett tillfälle som något att kämpa mot. Kampen mot cancer är något den sjuke går 
igenom, för, vinner eller förlorar, och en förlust är lika med döden. 

 

7.2.2 Sjukdomen som aktör 

Cancersjukdomen fungerade som aktör i 11 av de 96 materiella processerna. I processerna är 
cancer något som slår till, skakar om, skrämmer, sprider sig och löper amok med mera. 
Cancern i sig benämns som elakingen och som aggressiv. 

 

(4)- Så smäller (till) den elakingen [cancern] 

(5)  Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

 

Cancersjukdomen konstruerades ofta utan en andradeltagare, som i exemplet ovan. Det 
innebär att det för det mesta inte framgår vem eller vad cancern till exempel skakar om. I de 
få fall en andradeltagare ingår i processen utgörs den främst av den sjuke, men i ett fall också 
av vem som helst. 

 

(74) den  kan slå till (mot) vem som helst  precis när som helst i livet. 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Tid 

 

(161) Sjukdomen skulle (inte) stoppa  honom 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

Sammanfattningsvis framställs cancern i de materiella processerna som något levande som 
orsakar skada, framför allt på den som är sjuk.  

 

7.2.3 Läkare, behandlingen och anhöriga som aktörer 

Läkare och behandlingen fungerar två gånger vardera som aktörer i de materiella 
processerna. Att de inte förekommer som aktörer oftare beror till stor del på att de ingår i 
flera passiva satser (se avsnitt 7.2.5). Läkare får rollen som någon som plågar den sjuke med 
felbehandlingar och som någon som larmar om nedskärningar som kan få konsekvenser för 
vården. Behandlingen beskrivs som delaktig i kampen mot cancer; den förstör och slår ut 
cancerceller och tumörer. 

 

(16) Innan dess  
 

hade hon plågats av feldiagnostiseringar 
och felbehandlingar av 
läkarna. 

i åratal 

 Omständig-
het: 
Tid 

Hjälpverb Andradeltagare: 
Mål 

Process: 
Materiel
l 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Omständig-
het: 
Tid 

 

(188) Att cellgifterna  inte säkert slår ut  hela tumören. 

  Förstadeltagare: 
Aktör 

Omständighet: 
Sätt 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 
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Anhöriga förekommer i fyra fall som aktörer: två gånger har de förlorat någon som de står 
nära, en gång beskrivs de som delaktiga i en kamp mot försäkringsbolag å den sjukes vägnar 
och en gång stormar de sjukhuset för att muntra upp den sjuke. 

 

(39) 2006  förlorade hon sin bror  i leukemi. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Sätt 

 

(153) att  man  ska behöva 
kämpa (mot) 

stora bolag  när man har ett barn som 
har en sjukdom som två 
av tre överlever. 

  Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Tid 

 

(175) När bandaget 
efter den stora 
operationen i 
augusti 2012 
tagits bort  

stormade  Pamelas vänner in på sjukhuset  med 
chokladdoppade 
jordgubbar, 
skumpaglas och 
alkoholfritt bubbel. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Omständighet: 
Plats 

Omständighet: 
Sällskap 

 

Sammanfattningsvis framstår inte läkare som delaktiga i de sjukas kamp mot cancern. De 
beskrivs snarare som något övervakande som kan åstadkomma skada på de sjuka. 
Behandlingen går till anfall mot cancer, som än en gång konstrueras som en motståndare. De 
anhöriga är inte direkt involverade i kampen mot cancern. Medan de sjuka förlorar sina liv 
förlorar anhöriga sina närstående. Anhöriga bedriver en kamp för sin närståendes skull. 
Sjukhuset konstrueras som fiendeterritorium.  

 

7.2.4 Övriga aktörer 

I de materiella processerna fanns fler aktörer än de ovan beskrivna. Härnäst följer en kort 
redogörelse för några av de övriga aktörerna som är särskilt intressanta: forskare och 
forskning, politiker, kroppen, kampen mot cancer, cancerdomen och det fysiska. 

I de materiella processerna antar forskare rollen av aktörer när de upptäcker och larmar om 
farorna med sådant som kan orsaka cancer. Forskningen fungerar som en härförare i och 
med att den leder människor i erövringar av metoder att bekämpa cancer. 

 

(147) Nu  slår larm  forskare om ecigaretterna. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Omständighet: 
Sak 

 

(209) (den 
cancerforskning) 
som  

leder  oss mot ständigt nya erövringar av metoder 
att bekämpa detta gissel som alltid har 
varit människans följeslagare. 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Andradeltagare: 
Utsträckning 

 

Vid ett tillfälle framställs en politiker som aktör, i en process där cancersjuka offras. 
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(73) (Folkpartisten) som offrar  cancersjuka 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

Kroppen fungerar som aktör i två processer. Båda gångerna handlar det om att den sjukes 
kropp har gett upp i kampen mot cancer, det vill säga att den sjuke har gått bort.  

 

(84) - Det var i slutet av augusti  Birgitta Stenbergs kropp  gav upp  kampen mot cancern 

(85) Omständighet: 
Tid 

Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

Kampen mot cancer förekommer som aktör fyra gånger. Vid tre tillfällen handlar det om att 
kampen har tagit slut eller börjar, men vid ett tillfälle handlar det om en process där kampen 
gett den sjuke något. 

 

(25) Kampen mot cancer har (också) gett nya perspektiv 

 Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(193) För drygt en vecka sedan  tog slut  kampen 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

 

Cancerdomen och det fysiska fungerar som aktörer en gång vardera, se nedan. 

 

(37) - (cancerdomen) som skakade om  hela hennes värld. 

(38) Förstadeltagare: 
Aktör 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

 

(52) ibland  övervinner  det fysiska  även det psykiska. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Förstadeltagare: 
Aktör 

 Andradeltagare: 
Mål 

 

Att det fysiska och det psykiska ställs mot varandra såsom i det sista exemplet är särskilt 
intressant. Att det fysiska övervinner det psykiska antyder att den sjuke var för svag mentalt 
för att kunna bli frisk. 

Sammanfattningsvis framställs kroppen som något som sviker den sjuke i och med att den 
ger upp i kampen mot cancern. Det fysiska och psykiska skiljs åt och ställs mot varandra; det 
sker inte enbart en kamp mellan den sjuke och cancern utan också mellan det fysiska och det 
psykiska hos den sjuke. Forskare framställs som något som förvarnar om cancer. På så sätt är 
de delaktiga i kampen, men de befinner sig inte i själva striden utan snarare på en bits 
avstånd. Forskningen konstrueras som en härförare och metoder att bota cancer är något 
som erövras. Politiker, slutligen, är enbart aktör i en metafor och i den offrar de sjuka.  

 

7.2.5 Satser utan aktörer 

I vissa materiella processer var inga aktörer utskrivna, vilket var möjligt eftersom satserna de 
ingick i var passiva. Att en aktör inte är utskriven gör att vem som ligger bakom processen 
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döljs och deltagarens påverkan på process förminskas. Nedan ges en kort redogörelse för 
några av de materiella processerna utan aktörer. 

Det var vanligt att den sjuke fungerade som mål i de passiva satserna där aktörer saknades. 
Ofta handlar det om att den sjuke tvingas till något, till exempel till att kämpa, genomgå 
operation och ge upp. Vem som tvingar den sjuke framgår inte, men man skulle kunna tänka 
sig att det ibland är cancern (till exempel i metafor (20)-(21)) och ibland vårdsystemet eller 
läkarna (till exempel i metafor (180)). En passiv sats används också för att beskriva att den 
sjuke dött genom att han ryckts bort, möjligtvis av cancern (se metafor (34)). Att den sjuke 
rycks bort skapar en bild av att den sjukes död skett hastigt och våldsamt. 

 

(20) - 
(21) 

I helgen  
 

tvingades  ett av de allra största 
monstren [ett smeknamn 
på en cancersjuk] 

att ge upp mot cancern. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Andradeltagare: 
Utsträckning 

 

(34) Några år senare  rycktes bort Robert Delaunay i cancer. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Sätt 

 

(180) Den som insjuknar  tvingas  vänta i snitt över en månad från remiss till 
specialist 

 Andradeltagare: 
Mål 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Utsträckning 

Omständighet: 
Tid 

 

Cancer och behandling förekommer också som mål i passiva satser utan aktörer, framför allt 
när det skrivs om att bota cancer och sätta in behandling. 

 

(80) Därför kan  cancer besegras 

  Hjälpverb Andradeltagare: 
Mål 

Process: 
Materiell 

 

(98) I fredags  återupptogs  behandlingen  för att stoppa sjukdomen. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Materiell 

Andradeltagare: 
Mål 

Omständighet: 
Orsak 

 

Sammanfattningsvis skapar de passiva satserna en bild av den sjuke som någon som mot sin 
vilja kämpar mot cancer och dödas. Cancerns och ibland vårdens påverkan på den sjuke döljs 
dock. Cancer beskrivs som något som ska besegras eller stoppas, men vem som ska behandla 
och stoppa sjukdomen framgår inte. 

 

7.2.6 Sammanfattning – materiella processer 

Bilden som de materiella processerna skapar av den cancersjuke är den av någon som 
befinner sig i en kamp för sitt liv. Kampen sker både mellan den sjuke och sjukdomen, den 
sjuke och diagnosen och mellan den sjukes psyke och kropp. Kampen är något den sjuke 
tvingats till och en förlust är lika med döden.  

Cancer konstrueras som något som lever och som orsakar skada, framför allt på den som är 
sjuk. Läkare är inte direkt delaktiga i de sjukas kamp mot cancer; tvärtom döljs deras 
inblandning ofta. Behandlingen går dock till anfall mot cancern. De anhöriga bedriver en 
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kamp för sin närståendes skull. Forskarnas roll är att förvarna om cancer och leda 
erövringarna av nya metoder. 

Resultatet stödjer den tidigare forskningen av Semino m.fl. (2015) som visat att 
kampmetaforer presenterar sjukdomssituationen som antagonistisk och att den sjuke 
kämpar mot mer än sjukdomen (i det här fallet även diagnoser). Att kroppen är involverad i 
kampen och att behandlingen är den sjukes allierade var något som även bland annat Skott 
(2002) såg. Däremot är det anmärkningsvärt att läkare och vårdpersonal i materialet inte 
presenteras som de sjukas allierade, som tidigare forskning av bland annat Skott (2002) har 
visat att de ofta kan göras. 

 

7.3 Mentala processer 

Den andra processtypen är den mentala, som till skillnad från den materiella inte utspelar sig 
i den fysiska, yttre världen, utan i en inre, symbolisk värld (Holmberg & Karlsson 2013:85). 
Mentala processer kan till exempel ha med känslor, sinnesintryck och beslut att göra 
(Holmberg & Karlsson 2013:87). Förstadeltagaren i en mental process kallas för upplevare 
och är den deltagare som upplever processen (Holmberg & Karlsson 2013:85). 
Andradeltagaren kallas för fenomen och är det som upplevs (ibid.). 

Sammanlagt var 16 av de 179 processerna mentala. I 10 av de mentala processerna fungerade 
den cancersjuke som upplevare. Den sjuke väljer, vägrar, håller ut, drabbas, bestämmer och 
väntar. Det den sjuke upplever har ofta med kampen mot cancer att göra, men som synes i 
exemplen nedan kan fenomenen också involvera sjukdomen och vården. Sjukdomen beskrivs 
som aggressiv och sjukvården som något som ger en hjälpande hand. 

 

(76) Ändå  vägrade  Anita ge upp. 

  Process: 
Mental 

Förstadeltagare: 
Upplevare 

Andradeltagare: 
Fenomen 

 

(172) Sedan  bestämde (sig)  hon  för att ta fajten. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Mental 

Förstadeltagare: 
Upplevare 

Andradeltagare: 
Fenomen 

 

(126) Veterinären Helena  drabbades  av en aggressiv hjärntumör 

 Andradeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Förstadeltagare: 
Fenomen 

 

(186) cancerpatienter  får vänta  i månader  med sin 
dödsångest  

på en hjälpande hand 
från sjukvården. 

 Förstadeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Omständighet: 
Tid 

Omständighet: 
Sällskap 

Andradeltagare: 
Fenomen 

 

(194) George  valde tidigt att föra sin kamp mot cancern i 
offentligheten. 

 Förstadeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Omständighet: 
Tid 

Andradeltagare: 
Motsvarande fenomen 

 

Cancer och forskningen fungerar som upplevare en gång vardera, medan ingen fungerar som 
upplevare tre gånger. Som synes i exemplet nedan beskrivs cancer vid ett tillfälle som en 
illbatting, vilket beskriver en elak eller besvärlig person (Nationalencyklopedin, Illbatting). 
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(60) - Den där illbattingen [cancern]  vill  inte riktigt ge sig. 

(61) Förstadeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Andradeltagare: 
Fenomen 

 

(79) Vi [forskningen] kan (inte) fega ur  nu. 

 Förstadeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Omständighet: 
Tid 

 

(152) ingen  kan betrakta  ecigaretter  som helt ofarliga 

 Förstadeltagare: 
Upplevare 

Process: 
Mental 

Andradeltagare: 
Fenomen 

Omständighet: 
Roll 

 

En av de mentala processerna är skriven i passiv form, det vill säga utan en upplevare (se 
nedan). Den är intressant eftersom den reflekterar över kampmetaforen om cancer.  

 

(179) Även om man får cancer  anses  det vara upp till en själv att "ta kampen" mot den och 
äta eller tänka sig frisk. 

 Omständighet: 
Villkor 

Process: 
Mental 

Andradeltagare: 
Fenomen 

 

Sammanfattningsvis tillskrivs de sjuka en viss möjlighet till påverkan i de mentala 
processerna. Den sjuke kan välja hur hen vill föra sin kamp mot cancern, om hen vill ta 
kampen överhuvudtaget och om hen ska ge upp eller inte. Cancersjukdomen konstrueras 
som något levande, som en elak och besvärlig person med en egen vilja. Detta kan jämföras 
med Sontags (1989) och Clarkes (1978) beskrivning av cancer som ett ondskefullt, omoraliskt 
odjur. Att sluta forska om cancer beskrivs som att fega ur. 

 

7.4 Relationella processer 

Den tredje processtypen är den relationella. Relationella processer handlar om att vara eller 
ha (Holmberg m.fl. 2011:25) och beskriver relationer mellan deltagare eller en deltagares 
existens (Holmberg & Karlsson 2013:89). En relationell process orsakar ingen märkbar 
förändring och kräver typiskt inte heller någon energi (Holmberg & Karlsson 2013:89). Det 
finns tre olika sorter relationella processer: attributiv, identifierande och existentiell (ibid.). I 
materialet återfanns alla tre sorter relationella processer som sammanlagt var 55 i antal. 

 

7.4.1 Attributiva relationella processer 

I en attributiv relationell process är förstadeltagaren bärare och andradeltagaren attribut 
(Holmberg & Karlsson 2013:89–90). Attributet kan ses som ett av många kännetecken hos 
bäraren (ibid.). Den attributiva var den absolut vanligaste av de relationella processerna i 
materialet. Totalt var de 43 stycken och vanligen realiserades de av verben är, bli och ha. 

Den sjuke var bärare i 15 av de attributiva relationella processerna. Det var vanligt att den 
sjuke gavs egenskapen kämpe eller fajter, som i exemplen nedan. 

 

(77) Hon  var  en riktig kämpe. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 
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(105) Han  var  en jäkla fighter 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

De attributiva processerna beskriver även hur den sjuke inte blir fri från cancer och hur en 
träningsform ger en cancersjuk livsgnista och inspiration att bekämpa cancern. 

 

(30) Med hjälp av 
träningsformen 
crossfit  

har  han  fått tillbaka livsgnistan och 
inspirationen att 
bekämpa sjukdomen. 

 Omständighet: 
Villkor 
 

Hjälpverb Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-
attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

(59) trots operationen  blir  han inte fri från sjukdomen. 

 Omständighet: 
Villkor 

Process: 
Relationell-attributiv 

Förstadeltagare: 
Bärare 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

Cancer fungerar i ett fall som attribut till den sjuke, och är då något den sjuke har. 
Sjukdomen i sig beskrivs som en snäll variant. 

 

(158) hon  har en snäll form av cancer 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

Cancer fungerar även själv som bärare i tre processer. I två av dem sägs att cancer är 
livshotande respektive aggressiv, och i den tredje att cancer inte nödvändigtvis innebär en 
dödsdom. 

 

(101) (en form av lungcancer) som oftast  är  aggressiv. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Omständighet: 
Tid 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

(203) Cancer  innebär  inte nödvändigtvis en dödsdom. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Omständighet: 
Sätt 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

Anhöriga och vårdpersonal fungerar som bärare i en process vardera. Den anhöriga beskrivs 
som en livlina till den sjuke och vårdpersonalen sägs ha som uppgift att fånga upp och 
hantera den sjukes biverkningar av behandlingarna. 

 

(41) (Magnus) som har varit min livlina. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 
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(55)- 
(56) 

(biverkningar) 
som  

vi i 
cancervården 

har  som uppgift att fånga 
upp och hantera  

innan det gått 
för långt. 

 Andradeltagare: 
Attribut 

Förstadeltagare: 
Bärare 
 

Process: 
Relationell- 
attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 
 

Omständighet: 
Tid 

 

Ett par andra företeelser fungerar också som bärare. Några av dessa är pengar till forskning, 
kaffe, skyddseffekten av kaffe och e-cigaretter. Pengar till forskning beskrivs i två processer 
som något som gagnar kampen mot cancer. Kaffe beskrivs ha en skyddande effekt mot 
mindre farliga sorters cancer, och skyddseffekten som något som blir starkare ju mer kaffe 
man dricker. E-cigaretter beskrivs som farliga, eftersom de innehåller ett ämne som kan 
orsaka cancer. 

 

(67) (pengar till forskning) som  är till gagn för kampen mot sjukdomen 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

(137)- 
(138) 

att  kaffe  har  en skyddande effekt mot mindre 
farligare varianter, som basalcellscancer. 

  Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

(143) E-cigaretter  kan vara  betydligt farligare än vad man hittills trott. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

Slutligen fanns det processer där något någon gör fungerade som bärare. Det är fallet i 
exemplet nedan där det faktum att en person blev sjuk i vad som läkarna misstänkte var 
cancer beskrivs som en skenavrättning. 

 

(165) Det [att hon blev sjuk och att läkarna 
pratade om cancer] 

var  som tre veckors 
skenavrättning. 

 Förstadeltagare: 
Bärare 

Process: 
Relationell-attributiv 

Andradeltagare: 
Attribut 

 

Sammanfattningsvis skapar de attributiva relationella processerna en bild av cancer som 
något den sjuke har, och samtidigt som något som kan vara snällt, aggressivt och farligt, och 
som något som kan hålla fast i den sjuke. Bilden av den sjuke är att hen är en kämpe som kan 
hämta livsgnista och inspiration från andra delar av sitt liv. Anhöriga beskrivs som något som 
håller kvar den sjuke vid livet. Pengar beskrivs som ett viktigt medel för att bekämpa cancer, 
sådant som kan orsaka cancer som farliga och sådant som kan hålla en frisk som skyddande.  

 

7.4.2 Existentiella relationella processer 

Den existentiella relationella processen var den näst vanligaste relationella processtypen i 
materialet. Den existentiella processen har enbart en deltagare, nämligen den existerande, 
och beskriver deltagarens existens (Holmberg & Karlsson 2013:89–90). Sammantaget var 10 
av de 55 relationella processerna i materialet existentiella och de realiserades av verben är, 
fortsätta, ligga, pågå, skydda och ske.  
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Fem olika företeelser antog rollen av den existerande. Den cancersjuke gjorde det vid ett 
tillfälle. I processen beskrivs var den sjuke befinner sig, nämligen mitt uppe i ett eget krig.  

 

(29) jag  är  mitt uppe i mitt eget krig. 

 Förstadeltagare: 
Den existerande 

Process: 
Relationell-existentiell 

Omständighet: 
Plats 

 

Kampen mot cancer antog rollen av den existerande vid fyra tillfällen. Kampen mot cancer 
pågår, fortsätter och ligger en anhörig nära hjärtat. Som synes i exemplen nedan beskrivs 
kampen mot cancern i de existentiella processerna vid ett tillfälle som brutal, och vid ett 
tillfälle som den sjukes egen kamp.  

 

(58) Magnus Härenstams kamp mot cancern fortsätter 

 Förstadeltagare: 
Det existerande 

Process: 
Relationell-existentiell 

 

(65) Kampen mot cancer  ligger  Ingvar Kamprad nära hjärtat. 

 Förstadeltagare: 
Det existerande 

Process: 
Relationell-Existentiell 

Omständighet: 
Plats 

 

(75) Samtidigt  pågick en brutal kamp mot cancern. 

 Omständighet: 
Tid 

Process: 
Relationell-existentiell 

Förstadeltagare: 
Det existerande 

 

Vid två tillfällen beskrivs kampen mot cancer som en tvekamp och tvekampen fungerar i de 
fallen som den existerande. Tvekampen beskrivs som något som måste äga rum och som 
något som sker i den sjukes kropp. 

 

(202) (den tvekamp) som  måste ske. 

 Förstadeltagare: 
Det existerande 

Process: 
Relationell-existentiell 

 

(207) det  pågår  en tvekamp  i min kropp  

  Process: 
Relationell-existentiell 

Förstadeltagare: 
Det existerande 

Omständighet: 
Plats 

 

Slutligen beskrivs två olika ting skydda mot cancer: kaffe och en sund livsstil. 

 

(129) Kaffe  skyddar  mot cancer 

 Förstadeltagare: 
Det existerande 

Process: 
Relationell-existentiell 

Omständighet: 
Sätt? 

 

(178) En sund livsstil  tycks (inte bara) skydda  mot sjukdomar som cancer, hjärt- och 
kärlsjukdom 

 Förstadeltagare: 
Det existerande 

Process: 
Relationell-existentiell 

Omständighet: 
Sätt 
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Sammanfattningsvis framställer de existentiella relationella processerna upplevelsen att vara 
sjuk i cancer som att befinna sig i ett krig. Kampen mot cancer är brutal, sker i den sjukes 
kropp och är något den sjuke genomgår själv. Vissa företeelser beskrivs som ett skydd mot 
cancer: att dricka kaffe och att leva sunt. Skydden är dock inte till för de som redan insjuknat 
i cancer, utan för de som inte är sjuka. Skydden är inget som vården förser en med. 

 

7.4.3 Identifierande relationella processer 

De identifierande processerna var färst av de relationella, endast två i antal. I en 
identifierande relationell process är andradeltagaren (värdet) en del av förstadeltagaren (den 
utpekades) identitet (Holmberg & Karlsson 2013:89–90). I de två identifierande processerna 
i materialet fungerar cancerforskningen respektive något en cancersjuk gjort som den 
utpekade. Cancerforskningen ges identiteten av ett mänskligt triumftåg och den sjuke 
identiteten stark och modig. 

 

(15) Att Christina  
gjorde det [berättade om sin sjukdom] 

var väldigt starkt och modigt 
(gjort) av henne 

 Förstadeltagare: 
Den utpekade 

Process: 
Relationell-
identifierande 

Andradeltagare: 
Värde 

 

(206) I en värld som på många sätt 
är förfärande  

framstår  cancerforskningen  som ett mänskligt 
triumftåg. 

 Omständighet: 
Plats 

Process: 
Relationell-
identifierande 

Förstadeltagare: 
Den utpekade 

Andradeltagare: 
Värde 

 

Att cancerforskningen framställs som ett mänskligt triumftåg är intressant. Ett triumftåg är 
historiskt sett något man gör efter ett vunnet krig (Östenberg 2011). Att ge cancerforskningen 
identiteten av ett mänskligt triumftåg antyder dels att mänskligheten vunnit om inte ett krig 
så åtminstone ett slag mot cancern, dels att cancerforskningen är en symbol för vinsten. Att 
triumftåget framställs som mänskligt gör att kampen mot cancer är något som hela 
mänskligheten är involverad i. 

 

7.4.4 Sammanfattning – relationella processer 

De relationella processerna skapar en bild av den sjuke som en kämpe. Att vara sjuk beskrivs 
både som ett krig och som en kamp, och kampen som brutal. Kampen är något som den sjuke 
genomgår på egen hand men berör även hela mänskligheten. Cancer är något den sjuke har, 
och samtidigt något som kan agera på egen hand. Sjukdomen kan vara såväl snäll som 
aggressiv och farlig.  

Den anhöriga håller kvar den sjuke vid livet, sådant som kan orsaka cancer beskrivs som 
farligt och sådant som kan hålla en frisk (till exempel livsstil) som skyddande. Skydden är 
dock inte till för de som redan insjuknat i cancer, utan för de som inte är sjuka. För dem som 
redan är sjuka verkar det inte finnas några skydd. Att livsstil framställs som ett sätt att 
förhindra cancer var något som även Clarke (1992) kom fram till. 

 

7.5 Verbala processer 

Den fjärde och sista processtypen är den verbala. En verbal process innebär att något sägs 
(Holmberg & Karlsson 2013:94). Förstadeltagaren kallas för talare och det finns tre möjliga 
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andradeltagare: lyssnare, utsaga och talmål (ibid.). Lyssnaren är en deltagare som tar emot 
det som sägs, utsagan är det som sägs och talmålet är målet för yttrandet (Holmberg & 
Karlsson 2013:95). De verbala processerna är 9 stycken och därmed färst i materialet. Fyra 
olika typer av talare realiseras: den sjuke, anhöriga, media och forskare (detta kan jämföras 
med de röster som identifierades i avsnitt 6). En av satserna är i passiv form. 

Den sjuke fungerar som talare i fyra processer; i tre av dem berättar en cancersjuk om sin 
kamp mot cancern och i en beskriver en sjuk en tumör. Tumören benämns som aggressiv och 
liknas vid en tickande bomb. 

 

(100) Där  berättade  han  om sin kamp mot cancern 

 Omständighet: 
Plats 

Process: 
Verbal 

Förstadeltagare: 
Talare 

Omständighet: 
Sak 

 

(169)- Hon  beskriver  den aggressiva tumören  som en tickande bomb. 

(170) Förstadeltagare: 
Talare 

Process: 
Verbal 

Andradeltagare: 
Talmål 

Omständighet: 
Roll 

 

Anhöriga har rollen som talare i två processer. Den ena handlar om en dotter som inte hann 
uttala beundran för sin mor, den andra om en vän som beskriver en cancersjuk. I den första 
processen beskrivs den cancersjuke som någon som kämpar och som beundras. I den andra 
ges den sjuke rollen av fajter och förebild. 

 

(82) hon  hann (inte) uttala  sin beundran  för sin kämpande kloka mor. 

 Förstadeltagare: 
Talare 

Process: 
Verbal 

Andradeltagare: 
Utsaga 

Andradeltagare: 
Lyssnare 

 

(115) (Lundberg) som  beskriver  vännen George  som "en jäkla fajter" och en förebild. 

 Förstadeltagare: 
Talare 

Process: 
Verbal 

Andradeltagare: 
Talmål 

Omständighet: 
Roll 

 

Media och forskare fungerar som talare i en process vardera. Media skildrar den sjukes kamp 
mot dödliga diagnoser och forskaren pratar om ett sätt att bedöma hur farlig en cancer är. 

 

(121) (Serien) som  skildrade  fem unga människors kamp mot dödliga diagnoser 

 Förstadeltagare: 
Talare 

Process: 
Verbal 

Andradeltagare: 
Utsaga 

 

(189) han  talar  om ett helt nytt sätt att bedöma farligheten hos en tumör. 

 Förstadeltagare: 
Talare 

Process: 
Verbal 

Omständighet: 
Sak 

 

En verbal process saknar talare då den är skriven i passiv form. I den beskrivs hur en 
cancersjuk har blivit ombedd att motivera andra cancersjuka att fortsätta kämpa mot 
sjukdomen. 
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(28) Jag 
 

(har blivit) ombedd att försöka motivera andra med cancer 
att fortsätta kämpa mot sjukdomen. 

 Andradeltagare: 
Lyssnare 

Process: 
Verbal 

Andradeltagare: 
Utsaga 

 

Sammanfattningsvis skapar de verbala processerna en bild av den sjuke som en fajter och 
som någon som kämpar. Kampen som den sjuke befinner sig i kan ske både mot cancer och 
mot dödliga diagnoser. Samtidigt är det ett val att fortsätta kämpa. Cancern beskrivs som 
farlig och aggressiv, som en bomb som kan explodera när som helst.  

 

7.6 Sammanfattande diskussion 

Analysen av processerna har visat att kampmetaforerna bidrar till att skapa en relativt 
entydig bild av både de cancersjuka och cancersjukdomen. Den sjuke är en kämpe som 
befinner sig i en kamp för sitt liv mot cancer och cancerdiagnoser. Kampen är inget som den 
sjuke har valt, men den är något hen kan påverka. Den sjuke kan bland annat välja att kämpa 
eller att ge upp, vilket implicit antyder att den sjuke kan välja att försöka överleva sin 
sjukdom eller dö. Bilden av cancersjukdomen är att den lever och har en egen vilja. Cancern 
kan vara både snäll och elak, men beskrivs ofta som aggressiv och farlig. Den är våldsam och 
brutal, orsakar skada och ställs ständigt som motståndare till den sjuke. 

Analysen har visat att den sjuke ofta framställs som ensam i sin kamp. Vårdpersonal ges 
ingen framträdande roll utan döljs tvärtom ofta. Behandlingen är däremot inbegripen i 
kampen och anhöriga kämpar för de sjuka när de sjuka inte kan det. Vissa livsstilar kan 
skydda människor mot att få cancer, men något skydd för dem som redan är sjuka och 
befinner sig i kampen talas det inte om. 

En stor del av mina resultat stöder den tidigare forskningen om kampmetaforer om cancer. 
Vissa skillnader förekommer dock. Bland annat framställs inte vårdpersonal som de sjukas 
allierade i de analyserade kampmetaforerna, något som tidigare forskning har visat att de 
ibland kan göras. Det är heller aldrig någon cancersjuk som direkt kämpar mot sin 
behandling, och forskare och forskningen får en mer framträdande roll i kampen än vad de 
fått i tidigare undersökningar. Allt detta skulle kunna bero på att det är tidningsprosa som 
har studerats, och att mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på cancersjukas 
användning av kampmetaforer. Trots skillnaderna bekräftar analysen mycket av vad tidigare 
forskning har kommit fram till om kampmetaforerna om cancer. Cancern framställs som den 
sjukes fiende, som något levande som attackerar den sjuke. 
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8 De cancersjukas inverkan i kampmetaforerna 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av de cancersjukas inverkan i 
kampmetaforerna. Först presenteras analysen av de försvagande och stärkande 
kampmetaforerna, sedan analysen av rösterna bakom dessa metaforer.  

Som beskrivits i avsnitt 4.4.4 var det 146 metaforer som på något sätt berörde cancersjuka 
och/eller cancersjukdomen. Dessa metaforer har klassificerats som antingen stärkande, 
försvagande eller neutrala. Resultatet kan ses i tabell 4. 

 

Tabell 4. Antalet och andelen neutrala, försvagande och stärkande metaforer 

Kategori Antal Andel i % 
Neutrala 67 45 
Försvagande 43 30 
Stärkande 36 25 
   
Totalt 146 100 
 

Som synes var de stärkande och försvagande kampmetaforer nästan lika många i materialet: 
36 respektive 43 i antal. Analysen verkar således stödja bland annat Semino m.fl. (2015) och 
Semino (2008) som menar att kampmetaforen har både positiva och negativa funktioner. Till 
skillnad från i Semino m.fl. 2015 var dock de försvagande kampmetaforerna aningen fler än 
de stärkande.  

Som också går att utläsa i tabell 4 var nästan hälften av alla kampmetaforer som berörde 
cancersjuka och/eller sjukdomen neutrala, det vill säga, de passade inte in i någon av de 
försvagande eller stärkande kategorierna. Som nämndes i avsnitt 4.4.4 kan detta innebära att 
metoden till viss del kan ifrågasättas. De neutrala metaforerna behandlas inte närmare i det 
här avsnittet, men en diskussion om metodens lämplighet kan läsas i avsnitt 9.5. 

 

8.1 Kampmetaforer som försvagar de sjuka 

Kampmetaforer används på ett försvagande sätt när de uttrycker scenarion där sjukdomen 
bekämpar den sjuke, där den sjuke inte är framgångsrik i kampen mot sjukdomen eller där 
behandlingen bekämpar den sjuke (Semino m.fl. 2015:4). I tabell 5 syns hur de försvagande 
kampmetaforerna i materialet fördelade sig på de olika kategorierna. 

 

Tabell 5. Fördelningen av de försvagande kampmetaforerna i kategorierna 

Kategori Antal 
Sjukdomen bekämpar den sjuke 15 
Den sjuke är inte framgångsrik i kampen mot sjukdomen 25 
Behandlingen bekämpar den sjuke 3 
  
Totalt 43 
 

Som synes i tabell 5 var det 15 av de 43 försvagande kampmetaforerna som uttryckte att 
sjukdomen bekämpar den sjuke. För det mesta var det frågan om att sjukdomen gjorde illa 
eller dödade den sjuke, men kampmetaforerna uttryckte även att cancern inte ville ge sig och 
att den var aggressiv och som en tickande bomb. 

(4)-(7)  Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om. 
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(60)-(61) Den där illbattingen vill inte riktigt ge sig.  
(169)-(170)  Hon beskriver den aggressiva tumören som en tickande bomb.  
(210) Det blev en tuff kamp för henne när sjukdomen kom tillbaka och till slut tog 

henne ifrån oss.  

När det gäller den andra försvagande kategorin, scenarion där den sjuke inte är framgångsrik 
i kampen mot cancer, innehöll den 25 kampmetaforer. Dessa ger uttryck för att den sjuke 
förlorar eller ger upp kampen, att den sjuke blir sämre eller dör trots sitt kämpande eller som 
följd av kampen, att behandlingen inte hjälper och att cancern inte kan botas. 

(1) I morse förlorade han kampen mot hjärncancern, skriver TMZ.  
(22) Efter en två år lång cancerkamp somnade Kim Anderzon in den 24 oktober.  
(32)  Han hade förlorat sin fru till cancern. 
(34)  Några år senare rycktes Robert Delaunay bort i cancer. 
(200) Hon har genomgått strålbehandling på Radiumhemmet i Stockholm, men 

det går ej att hejda cancersjukdomen. 

Metafor (34), skulle även kunna ses som tillhörande i kategorin sjukdomen bekämpar den 
sjuke, beroende på om man tolkar det som att det är cancern som gör själva ryckandet. Jag 
har dock valt att tolka metaforen som ett uttryck för att den sjuke dör i cancer, varför den är 
ett exempel på när den sjuke inte är framgångsrik i kampen mot cancer. Att metafor nummer 
(32) har klassats som tillhörande kategorin beror på att den sjuke har dött på grund av 
cancern, och således förlorat kampen, även om det inte är utskrivet explicit. 

Slutligen kan kampmetaforen endast sägas ge uttryck för att behandlingen bekämpar de 
sjuka i tre fall. Det är i metafor (16), där felbehandlingar av läkare plågar den sjuke, och i 
metafor (180) och (186), där den sjuke tvingas vänta på behandling. 

(16) Innan dess hade hon plågats av feldiagnostiseringar och felbehandlingar i 
åratal av läkarna.  

(180) Den som insjuknar tvingas i snitt vänta över en månad från remiss till 
specialist, och för några typer av cancer är väntetiden nära två månader. 

(186)  Det är inte värdigt Sverige att cancerpatienter får vänta i månader med sin 
dödsångest på en hjälpande hand från sjukvården. 

I metafor (180) och (186) är det egentligen vårt vårdsystem snarare än själva behandlingen 
som bekämpar den sjuke, men eftersom vårdsystemet är det som förser den sjuke med 
behandling har metaforen klassats i denna kategori. 

Sammanfattningsvis tillhörde majoriteten av de försvagande kampmetaforerna kategorin den 
sjuke är inte framgångsrik i kampen mot sjukdomen. Att den sjuke inte var framgångsrik 
uttrycktes på flera olika sätt, bland annat som att den sjuke förlorade eller gav upp, dog som 
följd av kampen eller att cancern inte gick att bota eller hejda. Näst vanligast var att de 
försvagande kampmetaforerna framställde det som att sjukdomen bekämpar den sjuke, och 
minst vanligt var att behandlingen bekämpade den sjuke. 

 

8.2 Kampmetaforer som stärker de sjuka 

Kampmetaforer om cancer används på ett stärkande sätt när de uttrycker scenarion där den 
sjuke är framgångsrik i kampen mot sjukdomen eller vårdpersonalen och där uppmuntran 
och solidaritet uttrycks (Semino m.fl. 2015:4). I tabell 6 visas hur de stärkande 
kampmetaforerna fördelade sig i materialet. 
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Tabell 6. Fördelningen av de försvagande kampmetaforerna i kategorierna 

Kategori Antal 
Den sjuke är framgångsrik i kampen mot sjukdomen 22 
Den sjuke är framgångsrik i kampen mot vårdpersonal 3 
Ömsesidig uppmuntran och solidaritet 11 
  
Totalt 36 
 

I 22 av de 36 stärkande kampmetaforerna framställdes den sjuke som framgångsrik i kampen 
mot sjukdomen. Dessa metaforer gav bland annat uttryck för att den sjuke mådde bra, att 
den sjuke ämnade överleva, att den sjuke sköt bort döden, att den sjuke var en kämpe, att den 
sjuke fortsatte kämpa och att den sjuke vann. 

(8) Tack och lov sa Sahlgrenska något helt annat och nu kämpar hon och än så 
länge mår hon bra. 

(26) ”Min plan är att vinna över cancern” 
(46) Hon sköt bort döden in i det sista och hann namnge vad hon såg som en 

familjemedlem - men planerade också sin begravning. 
(49) "Hon var en kämpe"  
(102)  Men George kämpade sig vidare, fick komma med i en medicinsk studie och 

tumörerna slutade växa. 

Metafor (102) skulle kunna tolkas som att den hör till kategorin den sjuke är framgångsrik i 
kampen mot vårdpersonal (se nedan), beroende på om det den sjuke kämpar för är att 
komma med i den medicinska studien. Jag har dock tolkat det som att den sjuke överlevde 
länge nog för att komma med i den medicinska studien, varför den sjuke har klassats som 
framgångsrik i kampen mot sjukdomen. 

I tre kampmetaforer kan den sjukes sägas vara framgångsrik i kampen mot vårdpersonalen. 
Det handlar om att den sjuke överlever längre än vad läkarna trodde och att den sjuke ger 
vården kritik. 

(107) Mot alla odds klarade han av att kämpa sju år längre än läkarna förutspått 
(117) Den 70-åriga författaren […] ger samtidigt en känga mot turerna kring 

cancervården vid Karolinska sjukhuset i Stockholm 

Man skulle kunna diskutera om kampmetaforerna i denna kategori verkligen hör hemma här. 
I metafor (107) kämpar den sjuke inte strikt sett mot läkarna, snarare mot sjukdomen, men 
samtidigt anser jag att det finns en antydan till motstånd mellan den sjuke och läkarna som 
förutspådde att han skulle dö. Metafor (116) och (117) där den sjuke ger vården en känga har 
element av kamp i sig, men om den sjuke är framgångsrik eller inte är inte helt uppenbart. 
Jag har dock valt att tolka det som att den sjuke fått in en bra träff på vården, varför 
metaforerna platsar i denna kategori. 

Avslutningsvis uttrycktes uppmuntran och solidaritet i 11 av de stärkande kampmetaforerna. 
Den sjuke beskrivs som stark och modig, till exempel i metafor (12). Sjuka motiverar och 
inspirerar andra med cancer att fortsätta kämpa, till exempel i metafor (28). Anhöriga och 
andra personer fungerar som stöd och uppmuntran, till exempel i metafor (41). Den sjuke 
uppmuntras av någon utan cancer, som i metafor (99). 

(12) Det var väldigt starkt och modigt av Christina att berätta om sin sjukdom 
(28)  Jag har blivit ombedd att försöka motivera andra med cancer att fortsätta 

kämpa mot sjukdomen. 
(41) Nu har jag gått igenom allt, tillsammans med Magnus som har varit min 

livlina.  
(99) ”Känner med dig o önskar att du får kraft att kämpa ännu en gång" 
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Sammanfattningsvis tillhörde flest stärkande kampmetaforer kategorin den sjuke är 
framgångsrik i kampen mot sjukdomen. Den sjukes framgång uttrycktes bland annat i 
termer av att vinna, fortsätta kämpa, må bra och vara en kämpe. Det var även relativt vanligt 
att kampmetaforerna uttryckte uppmuntran och solidaritet. Framför allt var det anhöriga och 
andra personer som försåg den sjuke med uppmuntran och stöd, men sjuka stärkte även 
andra sjuka genom att motivera och inspirera till fortsatt kamp. I enstaka fall, slutligen, 
uttryckte de stärkande kampmetaforerna att den sjuke var framgångsrik i kampen mot 
vården. 

 

8.3 Rösterna bakom de försvagande och stärkande metaforerna 

I detta avsnitt presenteras vilka röster som låg bakom de försvagande och de stärkande 
metaforerna. Som vi såg i avsnitt 6 var det sex olika röster som låg bakom samtliga 
kampmetaforer i materialet. Dessa röster var media, anhöriga, sjuka, forskare, vårdpersonal 
och välgörenheter. I tabell 7 är de sex rösterna och antalet försvagande och stärkande 
kampmetaforer de använder uppställda.  

 

Tabell 7. Rösterna bakom de försvagande och stärkande metaforerna 

Kategori Media Anhörig Sjuka Forskare Vård Välgörenhet 

Försvagande 
      

Sjukdomen bekämpar den sjuke 4 5 6 - - - 

Den sjuke är inte framgångsrik i 
kampen mot sjukdomen 

21 4 - - - - 

Behandlingen bekämpar den 
sjuke 

3 - - - - - 

Totalt 28 9 6 - - - 
       
       
Stärkande       

Den sjuke är framgångsrik i 
kampen mot sjukdomen 

9 11 2 - - - 

Den sjuke är framgångsrik i 
kampen mot vårdpersonal 

3 - - - - - 

Ömsesidig uppmuntran och 
solidaritet 

5 1 3 - - 2 

Totalt 17 12 5 - - 2 
       
       
Totalt 45 21 11 - - 2 

 

Som synes i tabell 7 fanns det skillnader i vilken utsträckning och i vilka typer av stärkande 
och försvagande metaforer de olika rösterna använde. Det var två röster som inte använde sig 
av vare sig stärkande eller försvagande metaforer överhuvudtaget, nämligen forskare och 
vårdpersonal. Ingen av forskarnas metaforer berörde cancersjuka och/eller cancer, varför de 
inte kunde analyseras, och de få av vårdpersonalens metaforer som kunde analyseras var 
neutrala, se till exempel metafor (158). 

 (158)  Han sa: "hon har en snäll form av cancer, det behövs ingen uppföljning". 

Både sjuka, anhöriga och välgörenheter använde relativt många stärkande och försvagande 
metaforer med tanke på den totala mängden metaforer de olika rösterna yttrade; mer än 
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hälften av de tre rösternas metaforer var stärkande eller försvagande, vilket kan jämföras 
med medias metaforer, där motsvarande andel var ungefär en tredjedel. Att en så stor andel 
av välgörenheternas metaforer var stärkande eller försvagande kan förklaras med att deras 
metaforer var få i antal. Att de sjukas och anhörigas andel var så stor jämfört med medias 
skulle kunna bero på att de sjuka och anhöriga är mer benägna att prata om en cancersjuk 
och/eller cancersjukdomen än media. 

Härnäst går vi in djupare i de olika rösternas användning av försvagande och stärkande 
metaforer, med början i rösterna cancersjuka och anhöriga. 

 

8.3.1 Cancersjukas och anhörigas försvagande och stärkande metaforer 

Som tabell 7 visar använde cancersjuka fler försvagande än stärkande kampmetaforer. 
Skillnaden var dock inte särskilt stor: 6 försvagande jämfört med 5 stärkande. De 
försvagande metaforer som de sjuka använde hörde till en och samma kategori, nämligen 
sjukdomen bekämpar den sjuke. De sjuka uttryckte följaktligen inte att de höll på att förlora 
kampen mot sjukdomen eller att de bekämpades av behandlingen, utan de använde 
metaforerna för att beskriva sjukdomen och dess negativa påverkan på dem själva. 

(60)-(61)  Den där illbattingen vill inte riktigt ge sig. 
(169)-(170)  Hon beskriver den aggressiva tumören som en tickande bomb. 
(205)  Utvecklingen av nya mer precisa metoder för att bekämpa de cancerceller 

som löper amok i våra kroppar har genomgått - och genomgår - en rasande 
snabb utveckling. 

När det gäller de sjukas stärkande metaforer var variationen lite större. Två sorters stärkande 
metaforer användes: sådana som uttryckte att de sjuka själva var framgångsrika i kampen 
mot cancern (se metafor (26)) och sådana som uttryckte uppmuntran och solidaritet (se 
metafor (28)). 

(26)  ”Min plan är att vinna över cancern” 
(28)  Jag har blivit ombedd att försöka motivera andra med cancer att fortsätta 

kämpa mot sjukdomen. 

De anhöriga använde 9 försvagande kampmetaforer och 12 stärkande, alltså fler stärkande än 
försvagande metaforer. Till skillnad från de sjuka använde de anhöriga metaforerna för att 
uttrycka att den sjuke inte är eller var framgångsrik i kampen mot sjukdomen (till exempel 
metafor (210)). Metaforerna används också för att beskriva att cancern bekämpar den sjuke, 
som i metafor (4)-(5) nedan. 

(4)-(5) Så smäller den elakingen [cancern] till … 
(210)  Det blev en tuff kamp för henne när sjukdomen kom tillbaka och till slut tog 

henne ifrån oss. 

Allra vanligast var dock att de anhöriga använde metaforerna för att uttrycka att den sjuke 
var framgångsrik i kampen mot cancern (se till exempel metafor (47), (49) och (211)). 
Faktum är att av de olika rösterna var det de anhöriga som använde flest stärkande metaforer 
tillhörande kategorin den sjuke är framgångsrik i kampen mot sjukdomen. Endast en av de 
anhörigas yttrade metaforer hade med uppmuntran och solidaritet att göra och den var del av 
ett yttrande riktat till en cancersjuk, se metafor (99). 

(47)  Sedan åkte hon in och ut på sjukhus med stora hälsoproblem, men det slog 
aldrig ner henne. 

(49)  "Hon var en kämpe"  
(99)  ”Känner med dig o önskar att du får kraft att kämpa ännu en gång" 
(211)  Hennes starkaste drivkraft var kärleken till sina barn, vilket gjorde att hon 

gång på gång kunde resa sig och komma igen. 

Sammanfattningsvis använder cancersjuka fler försvagande än stärkande kampmetaforer, 
och de försvagande metaforerna som de använder har alla med cancern att göra. De sjuka 
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pratar om att de är framgångsrika i kampen, men inte om att de inte är det. Som motsats 
använder anhöriga fler stärkande än försvagande kampmetaforer. Det är framför allt de 
anhöriga som beskriver att de sjuka är framgångsrika i kampen mot cancern. Fastän analysen 
av de stärkande metaforerna visade att uppmuntran och solidaritet ofta uttrycks av anhöriga, 
är det endast en uppmuntrande och solidarisk metafor som yttras direkt av en anhörig. 

 

8.3.2 Medias och välgörenheters försvagande och stärkande metaforer 

Media använde fler försvagande än stärkande metaforer: 28 respektive 17. Sammanlagt 
beskrev 21 av medias metaforer att den sjuke inte var framgångsrik i kampen mot sjukdomen 
(till exempel metafor (91)), medan endast 9 av medias metaforer sade motsatsen (metafor 
(76)).  

(76)  Ändå vägrade Anita ge upp. 
(91)  Att det var cancer som avslutade hans 88-åriga liv på planeten Jorden kan 

ses som en ödets ironi 

I viss utsträckning använde media även metaforer som beskrev att sjukdomen bekämpade 
den sjuke och att uppmuntran och solidaritet uttrycktes. Media var den enda rösten som 
använde metaforer som hade med behandlingen och kampen mot vårdpersonalen att göra. 

Välgörenheterna, å andra sidan, använde två stärkande kampmetaforer och ingen 
försvagande. De stärkande metaforerna hade med uppmuntran och solidaritet att göra, se till 
exempel metafor (15). 

(15)  Att Christina gjorde det [berättade om cancern] var väldigt starkt och modigt 
av henne 

Sammanfattningsvis skapar de metaforer som används av media framför allt en försvagande 
roll åt den sjuke. Det är vanligare att den sjukes brist på framgång än hens framgång 
beskrivs. De få kampmetaforer yttrade av välgörenheter var framför allt stärkande. 

 

8.3.3 Sammanfattning – rösterna bakom metaforerna 

Media och cancersjuka använde fler försvagande metaforer än stärkande, medan det för 
anhöriga och välgörenheter var tvärtom. Media och cancersjuka sätter således de sjuka 
framför allt i en roll där de är försvagade och har låg inverkan, medan anhöriga och 
välgörenheter framför allt tillskriver de sjuka hög inverkan och en stärkt roll. 

 

8.4 Sammanfattande diskussion 

De försvagande och de stärkande kampmetaforerna var ungefär lika många i materialet, men 
de försvagande var något fler. Detta antyder att kampmetaforer om cancer används i 
tidningar på ett sådant sätt att de sätter den sjuke i både stärkande och försvagande roller, 
men framför allt i den senare. 

I materialet var det vanligast att kampmetaforerna på något sätt uttryckte den sjukes 
framgång eller brist på framgång i kampen mot cancern, där de metaforer som uttryckte brist 
på framgång var något fler. Kampmetaforerna gav även uttryck för att sjukdomen bekämpar 
den sjuke och för uppmuntran och solidaritet mellan sjuka och mellan anhöriga och sjuka. I 
enstaka fall handlar metaforerna om den sjukes kamp mot vårdpersonalen respektive 
behandlingen. 

När det gäller rösterna bakom de stärkande och försvagande metaforerna var det inte alla 
som använde stärkande eller försvagande metaforer: forskare och vårdpersonal gjorde det 
inte. Av de som använde metaforerna var media och cancersjuka mer benägna att använda 
försvagande metaforer, medan anhöriga och välgörenheter var mer benägna att använda 
stärkande metaforer.  
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9 Avslutande diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som analysen av kampmetaforerna i avsnitt 5–8 
genererade. Avsnittet inleds med en sammanfattning av uppsatsen. Själva diskussionen äger 
rum i avsnitt 9.2–9.4, och i avsnitt 9.5 presenteras slutligen några styrkor och svagheter med 
uppsatsen, samt förslag på vidare forskning. 

Inledningsvis vill jag påpeka att denna undersökning på vissa sätt är unik. Såvitt jag vet har 
kampmetaforer om cancer inte undersökts i svenska tidigare, och den forskning som har 
bedrivits internationellt har inte haft samma syfte. Forskningen har ofta fokuserat på att 
antingen undersöka vilka kampmetaforer som används, om kampmetaforen är lämplig, hur 
vissa grupper människor använder kampmetaforerna eller hur kampmetaforer används i 
tidningsprosa. Såvitt jag vet är det ingen som tidigare undersökt alla fyra aspekter på samma 
gång, och därför finns det inte riktigt heller någon tidigare forskning att jämföra med. 

 

9.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka kampmetaforer som förekommer i svensk 
tidningsprosa, hur dessa används för att prata om cancer och vilken bild som skapas av 
sjukdomen och de sjuka. Syftet var också att undersöka om det är lämpligt att använda 
kampmetaforer om cancer. 

I min undersökning använde jag mig av följande fyra frågeställningar: 

1. Vilka kampmetaforer används om cancer? 

2. Vilka röster urskiljs i kampmetaforerna? 

3. I vilka processer ingår kampmetaforerna och vilka funktioner får de i satserna de ingår i? 

4.  a) Används kampmetaforerna på ett sätt som kan sägas stärka eller försvaga de sjuka? 

 b) Vilka använder de stärkande respektive försvagande kampmetaforerna? 

Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer. Dessa metaforer 
härstammar från svenska tidningsartiklar, vilka jag samlade in med hjälp av korpusen 
Mediearkivet. Under materialinsamlingen använde jag söksträngen cancer* och avgränsade 
mig till storstadspress och tidsperioden januari 2015. Detta gav mig, efter att jag rensat bort 
dubbletter, 294 artiklar, varav 80 innehöll kampmetaforer. Kampmetaforerna i artiklarna 
identifierades med hjälp av en variant av den vedertagna metoden Metaphor Identification 
Process (MIP). Som kampmetafor om cancer räknades alla språkliga metaforer vars 
källdomän var KAMP och vars måldomän var CANCER. 

Analysen inleddes med att jag delade in kampmetaforerna i åtta grupper baserade på 
metaforernas form och funktion. Som beskrivet i avsnitt 5 var dessa grupper, i 
storleksordning, Kamp, Icke-våldsamma aktioner, Egenskaper, Våldsamma aktioner, Stöd, 
Krig, Rättegång och Övriga. De allra vanligaste enskilda metaforerna var kamp och kämpa. 
Av grupperna var Rättegång särskilt intressant eftersom den innehöll metaforer som till 
exempel cancerdom som antyder straff och skuld. 

I den andra delen av analysen undersökte jag vilka röster som yttrat kampmetaforerna. För 
att göra detta använde jag mig av Hellspong & Ledins (1997) analysmodell av inbäddade 
röster, och deras begrepp relation, direkt och indirekt anföring, citat och referat. Sammanlagt 
identifierades sex röster i materialet. Dessa var, i storleksordning, media, anhöriga, 
cancersjuka, forskare, vårdpersonal och välgörenheter. Analysen visade att de olika rösterna 
använde delvis olika kampmetaforer, vilket skulle kunna bero på att rösterna fokuserade på 
olika delar av cancererfarenheten. 



50 

 

Den tredje delen av analysen ämnade undersöka metaforernas processer, deltagare och 
omständigheter. Som inspiration använde jag den systemisk-funktionella grammatikens 
(SFG) analysmodell. Eftersom SFG fokuserar på satser analyserade jag enbart de 
kampmetaforer som ingick i satser (sammanlagt 198 stycken).  Vissa av dessa metaforer 
ingick i meningar med flera satser, men jag analyserade enbart satser som innehöll 
kampmetaforer. De 198 kampmetaforerna ingick i 176 satser. Analysen visade att den sjuke 
beskrevs som en kämpe och som någon som befinner sig i en kamp på liv och död. Ofta 
framställdes kampen som något den sjuke genomgick på egen hand, utan hjälp från 
vårdpersonal. Kampen var ibland något den sjuke tvingats till och ibland något hen kunde 
påverka. Vissa gånger framställdes det som att den sjuke hade ett val, att kämpa eller ge upp, 
vilket skulle kunna tolkas som att det är ett val att överleva eller dö. Cancern, å andra sidan, 
skildrades ofta som den sjukes motståndare, som något som var vid liv och med en egen vilja, 
och som något aggressivt och våldsamt. Vem eller vad som behandlade och försökte bota 
cancern skrevs sällan ut. 

Den fjärde och sista analysdelen gick ut på att undersöka om de sjuka sattes i försvagande 
eller stärkande roller i kampmetaforerna. I min analys använde jag mig av Seminos m.fl. 
(2015) analysmodell för stärkande och försvagande kampmetaforer, där den sjuke är stärkt 
om hen tillskrivs inverkan och försvagad om hen inte tillskrivs inverkan. Det var endast 79 av 
de 211 kampmetaforerna som kunde analyseras, eftersom de övriga metaforerna inte passade 
in i analysmodellens kategorier. Resultatet visade att 43 kampmetaforer var försvagande och 
36 stärkande. Av de olika rösterna använde cancersjuka och media fler försvagande 
metaforer än stärkande, och anhöriga och välgörenheter fler stärkande än försvagande. 
Forskare och vårdpersonal använde varken stärkande eller försvagande kampmetaforer. 

 

9.2 Användningen av kampmetaforer i tidningsprosa och i stort 

Fastän min undersökning är begränsad anser jag att den har visat att det i svensk 
tidningsprosa används många olika kampmetaforer om cancer. Att flera olika röster låg 
bakom kampmetaforerna tyder på att användningen av kampmetaforer dessutom är utbredd 
bland svenska språkbrukare i stort. Följaktligen är det rimligt att anta att den konceptuella 
metaforen CANCER ÄR KAMP är relativt vedertagen bland svenska språkbrukare och att det är 
vanligt för oss att konceptualisera det som en kamp att vara sjuk i cancer.  

I min undersökning var kamp och kämpa de vanligaste kampmetaforerna. Detta är i enlighet 
med tidigare forskning som har visat att den engelska motsvarigheten fight är vanlig i både 
tidningsprosa och i människors cancerberättelser (se till exempel Williams Camus 2009 och 
Demmen m.fl. 2015). Trots att jag enbart har undersökt kampmetaforer från ett relativt litet 
antal tidningar från en viss tidsperiod, finns det ändå alltså anledning att tro att kamp och 
kämpa är bland de vanligaste kampmetaforer som används om cancer i både svensk 
tidningsprosa och i svenska språket överlag.  

Av denna anledning är det anmärkningsvärt att det var relativt sällan som de cancersjuka 
rösterna i materialet använde metaforer från Kamp-gruppen, och att det framför allt var 
media och anhöriga som gjorde det. Det skulle kunna vara så att cancersjuka är mindre 
benägna att använda ord som kämpa och kamp när de talar om cancer än vad media och 
anhöriga är. Att olika grupper människor använder olika metaforer och på olika sätt är något 
som tidigare forskning och även det här arbetet visat, men det förklarar dock inte 
skillnaderna gentemot tidigare studier av cancersjukas tal om cancer där fight var vanlig. En 
ytterligare om än inte särskilt trolig förklaring är att det är skillnad mellan hur svenspråkiga 
och engelskspråkiga cancersjuka tänker om och talar om cancer. En annan tolkning är att det 
kan finnas skillnader mellan hur cancersjuka pratar om sin sjukdom privat och i media. Detta 
är dock något som denna uppsats inte kan säga något säkert om.  

Som nämndes i avsnitt 5.7 är det såvitt jag vet ingen tidigare forskare som har funnit 
Rättegångs-metaforer för cancer. Detta skulle kunna bero på att den mesta tidigare 
forskningen är utförd på engelska, och att motsvarande metaforer inte används i engelskan. 
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Om så är fallet kan man fråga sig om vi svenska språkbrukare har ett delvis annat sätt att se 
på och tänka om cancern än engelska språkbrukare, eftersom vi talar om den annorlunda.  

  

9.3 Bilden av sjukdomen och den sjuke 

Fastän undersökningen var begränsad, och fastän den bild som kampmetaforerna i arbetet 
målar upp av cancersjuka och sjukdomen inte är heltäckande eller den enda, säger den något 
om den rådande synen på hur det är att vara sjuk i cancer, både i svensk tidningsprosa och i 
samhället i stort. 

Som beskrivet i avsnitt 7 skapar kampmetaforerna i materialet en bild av den sjuke som en 
som befinner sig i en kamp där sjukdomen är motståndaren. Den sjuke tillskrevs positiva 
egenskaper som stark och kämpe, medan cancern tillskrevs negativa egenskaper som 
aggressiv och elak. Till skillnad från till exempel i Sontag 1989 och Skott 2002 var cancern 
inget som invaderade, men den var däremot våldsamt och orsakade skada på den sjuke. 
Kampmetaforerna skapade tillsammans en bild av att den sjuke tvingas till kampen mot 
cancern, men att hen ändå kan påverka kampens utgång. 

De sjuka sattes framför allt i försvagande roller i materialet, som resultatet i avsnitt 8 visade. 
Att de försvagande kampmetaforerna var fler än de stärkande kan innebära att det i svensk 
tidningsprosa framför allt skapas en försvagande roll åt de sjuka. Detta är inte helt otroligt, 
med tanke på att tidningar kanske är mer benägna att skriva om tragedier än 
solskenshistorier, och med tanke på att rösten media dessutom låg bakom fler försvagande 
än stärkande kampmetaforer, som sågs i avsnitt 8.3.  

Sammantaget kan man säga att kampmetaforerna i materialet skapade följande bild av 
sjukdomssituationen: det finns en fiende (cancern), en befälhavare (forskaren), en stridande 
(den sjuke), allierade (behandlingen och anhöriga) och inget vapen. Vissa skillnader finns 
mellan denna bild och Riesfield & Wilsons (2004) beskrivning av cancersituationen i avsnitt 
3.2; det är forskare och inte läkare som är befälhavare, även anhöriga fungerar som allierade 
och inget framställs som vapen.  

Att forskarna fick en framträdande roll var något som var unikt för det här arbetet, vilket kan 
bero på att en stor del av den tidigare forskningen har fokuserat på cancersjukas berättelser 
och att många av dessa inte upplever forskningen som delaktig i kampen. Att forskarna fick 
en framträdande roll i materialet skulle också kunna vara ett tecken på en rådande ideologi i 
tidningsprosa och i svenska samhället i stort. Kanske ses forskningen som nyckeln till att 
bota cancer, och därför är det inte läkarna utan forskarna som ytterst driver kampen mot 
cancern. 

Som synes ingår inte läkare eller annan vårdpersonal i sjukdomsbilden. Detta beror på att 
läkare och annan vårdpersonal inte framställs som delaktiga i den sjukes kamp, utan att de 
snarare fungerar som motståndare till den sjuke. Som analysen i avsnitt 8 visade fanns det 
vissa metaforer som uttryckte att den sjuke kämpade mot vårdpersonal och vårdsystemet. 
Processanalysen i avsnitt 7 visade dessutom att de få gånger vårdpersonalen var aktörer i de 
materiella processerna plågade de bland annat den sjuke, och att vårdens inblandning i 
behandlingen och i arbetet för att stoppa cancern ofta doldes genom passiva satser. 

Att läkarna inte framställdes som delaktiga i kampen är intressant och lite oväntat med tanke 
på att tidigare forskning har visat att vårdpersonal kan framställas som allierade till den 
sjuke. Att läkarna inte skildrades som allierade kan kanske förklaras med att 
kampmetaforerna är hämtade från tidningsartiklar. De som skriver och utformar 
tidningsartiklar är ofta ute efter att väcka uppmärksamhet och reaktioner, och kanske är man 
därför mer benägen att skriva om misstag än lyckade behandlingar från vårdens sida. Något 
som stärker denna idé är det faktum att analysen i avsnitt 8.3 visade att det endast var 
medias röster som pratade om att den sjuke var inblandad i en kamp mot behandlingen.  
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9.4 Kampmetaforens lämplighet 

En del av syftet med denna uppsats var att undersöka om det är lämpligt att använda 
kampmetaforer om cancer, eller om dessa kan sägas bidra till att skapa en skadlig bild av 
cancersjukdomen och de sjuka. Som nämndes i avsnitt 3.2.1 har tidigare forskare haft delvis 
olika åsikter om kampmetaforernas lämplighet och även delvis olika sätt att utvärdera 
kampmetaforerna på. Vissa anser att kampmetaforerna är skadliga av naturen medan andra 
menar att det är hur kampmetaforerna används som spelar roll. 

Semino m.fl. (2015) och Semino (2008) är några av de forskare som är av åsikten att det är 
hur metaforerna används som avgör om de är skadliga eller välgörande för den cancersjuke. I 
avsnitt 4.4.4 presenterades Seminos m.fl. (2015) kategorier för stärkande och försvagande 
kampmetaforer. Den sjuke är enligt forskarna stärkt om hen blir tillskriven inverkan och 
försvagad om hen inte blir det. Sett till Seminos m.fl. (2015) resonemang skulle man således 
kunna säga att vissa typer av kampmetaforer är lämpliga att använda, medan andra inte är 
det. Jag anser dock att det inte är så enkelt.  

För det första var det som jag beskrev i avsnitt 4.4.4 inte alla kampmetaforer som kunde 
analyseras som stärkande eller försvagande. Till viss del berodde det på att Semino m.fl. 
(2015) undersökte hur cancersjuka själva talade om sjukdomen och att många av mina 
metaforer inte berörde cancersjuka och/eller cancersjukdomen.  Men av de kampmetaforer i 
materialet som berörde den sjuke och/eller cancern var det nästan hälften som inte passade 
in i de stärkande eller försvagande kategorierna. Det tycks mig därför som att både metoden 
och resonemangen med stärkande och försvagande kampmetaforer är smått bristfälliga. 
Även om det såklart är viktigt för den sjukes självbild hur hen ser på och pratar om cancer, är 
det också viktigt hur media och människor runtikring framställer sjukdomen och de sjuka. 
Därför anser jag att man när man undersöker kampmetaforens lämplighet måste ha en 
metod och resonemang som kan anpassas till olika typer av kampmetaforer, och inte enbart 
till de metaforer som är yttrade av cancersjuka eller som berör sjuka och sjukdomen. 

För det andra anser jag att även om vissa kampmetaforer används på ett sätt som kan sätta 
den sjuke i stärkande roller, så kan bilden som de bidrar till att skapa av sjukdomen ändå 
vara skadlig för såväl den sjuke som för personer i den sjukes närhet. När man pratar om att 
vinna mot cancern säger man implicit att cancern är något man kan förlora mot. På så sätt 
vidmakthåller man bilden av cancern som något den sjuke ska kämpa mot och som något 
som den som dör inte har varit stark nog att besegra. Följaktligen är det kanske inte nog att 
titta på hur kampmetaforer används av enskilda personer för att bedöma lämpligheten av 
kampmetaforerna, utan jag tror att man också måste ta i beaktning den bild som skapas av 
sjukdomen i stort. 

Med detta i åtanke ställer jag mig kritisk till kampmetaforerna. Det finns flera aspekter av 
mitt arbetes resultat som jag anser har visat att den bild som skapas av cancern och den sjuke 
kan vara skadlig för den sjuke och för den sjukes anhöriga. Till exempel anser jag, som jag 
beskrev i avsnitt 5.7, att Rättegång-metaforerna implicerar skuld och straff. Genom att prata 
om att det är en dödsdom att få cancer antyder man, om än svagt och omedvetet, att den 
sjuke befunnits skyldig till något och att cancern är ett straff hen förtjänar. Att det framställs 
som om den sjuke kan välja att överleva eller dö är ett annat exempel på ett tankesätt som 
kan vara skadligt. Å ena sidan kan det ses som positivt för den sjukes självbild att den sjuke 
inte är ett offer för sjukdomen utan har möjlighet att styra över sitt liv. Å andra sidan skapar 
sådana metaforer en bild av att cancersjuka som dör kanske inte varit starka nog för att 
överleva. 

Jag ansluter mig således till de tidigare forskare som förespråkar försiktighet vad gäller 
användningen av kampmetaforerna. Även om kampmetaforerna kan vara stärkande för vissa 
personer innebär det inte att den bild som de tillsammans skapar av sjukdomen inte är 
skadlig. Som jag sade inledningsvis i detta arbete har språket makt, och hur vi pratar om ting 
påverkar sättet vi ser på och tänker om dessa ting. Publika medier som tidningar har därmed 
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ett ännu större ansvar än gemene man att reflektera över sin användning av kampmetaforer 
om cancer, då deras ord når så många människor varje dag. 

 

9.5 Avslutning 

Härnäst ämnar jag resonera kring några av arbetets styrkor och svagheter, samt ge förslag på 
vidare forskning för metaforer och kampmetaforer om cancer. 

Vissa faktorer kan sägas ha påverkat arbetets resultat och utformning, bland annat min breda 
tolkning av domänerna CANCER och KAMP. Som jag beskrev i avsnitt 2.3.1 använde jag mig av 
den breda tolkningen för att kunna täcka in så många aspekter av cancersjukdomen som 
möjligt, och detta har jag på många sätt kunnat göra. Samtidigt innebär den breda tolkningen 
att vissa metaforer har blivit inkluderade i analysen som annars inte skulle ha blivit det. 
Detta får såklart följder för mitt resultat. Kanske skulle till exempel inte Egenskaper-gruppen 
ha blivit den tredje största gruppen kampmetaforer i materialet, eftersom metaforen farlig 
var så vanlig och man kan ifrågasätta om den verkligen handlar om cancer, och kanske skulle 
inte heller Rättegångs-metaforerna ha klassats som just kampmetaforer. 

Något annat som påverkat min undersökning är valet att avgränsa mig till storstadspress och 
till tidsperioden januari 2015. Det är möjligt att de resultat jag kommit fram till skulle ha sett 
lite annorlunda ut om jag inkluderat fler tidningar och metaforer från en annan tidsperiod. 
Till exempel kanske det finns skillnader i vilka metaforer och i hur frikostiga skribenter är 
med metaforer i olika typer av tidningar, och kanhända är man vid nyårsskiftet mer benägen 
än vanligt att skriva om personer som gått bort i cancer, vilket skulle kunna påverka delar av 
resultatet. Samtidigt anser jag att jag med hjälp av materialet har kunnat uppnå mitt syfte, 
och det är min gissning att en annan avgränsning inte skulle ha genererat helt skilda resultat 
utan att de antagligen skulle ha varit rätt snarlika. 

Avslutningsvis anser jag att denna uppsats har visat att vi behöver mer svensk forskning på 
ämnet metaforer om cancer. Bland annat skulle det vara intressant att undersöka vilka andra 
metaforer än kampmetaforer som används om cancer i svenskan, särskilt med tanke på att 
resultatet av detta arbete antyder att det kan finnas skillnader mellan metaforer i svenskan 
och engelskan. Det vore även intressant att se hur kampmetaforer och andra typer av 
metaforer om cancer används i jämförelse och i samspel med varandra, och hur 
användningen av metaforer ser ut bland olika grupper med människor. 

Fastän resultatet av detta arbete tyder på att kampmetaforerna kan vara skadliga för den 
sjuke och dennes anhöriga, skulle det behövas forskning kring hur kampmetaforerna faktiskt 
uppfattas av dessa grupper och av andra människor i samhället. Sådana undersökningar har 
efterfrågats av andra forskare, och de skulle tillföra en viktig aspekt till diskussionen kring 
kampmetaforernas lämplighet.  

Vidare forskning skulle också med fördel kunna undersöka hur publika medier som 
exempelvis tidningar talar eller skriver om cancer i stort, och vilken roll kampmetaforer och 
andra metaforer spelar i detta. Med tanke på kampmetaforens eventuella skadliga natur 
skulle det även vara motiverat att undersöka hur kampmetaforer används i andra typer av 
sammanhang än tidningsprosa, till exempel i texter från myndigheter och organisationer som 
ibland riktar sig direkt till cancerdrabbade eller deras anhöriga.  
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Bilaga 

 

I denna bilaga återfinns en numrerad lista över samtliga kampmetaforer som undersökts i 
arbetet. I listan finns också namnen på artiklarna och tidningarna som metaforerna är 
hämtade ifrån, samt datumen då artiklarna publicerades.  

De avsedda kampmetaforerna är kursiverade i meningarna. De gånger som en mening 
innehåller flera kampmetaforer har meningen skrivits ut flera gånger, en gång för varje 
kampmetafor, och enbart den aktuella kampmetaforen har markerats. 

Det ska också tilläggas att samtliga metaforer, samt artikel- och tidningsnamn, är kopierade 
från artiklarna. Eventuella språkfel och annat är således från originaltexterna. 

 

1 januari 

1. Stjärnan död efter en tids sjukdom, GT 

1) I morse förlorade han kampen mot hjärncancern, skriver TMZ. 

2) I morse förlorade han kampen mot hjärncancern, skriver TMZ. 

3) Familjen säger till TMZ att Edward Herrmann kämpat mot cancer i hjärnan, och 
vårdats på intensivvårdsavdelningen de senaste tre och en halv veckorna.  

 

2. "Därför är mitt enda nyårslöfte att ta vara på tiden här och nu. Sprida 
glädje och kärlek, GT 

4) Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om. 

5) Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om 

6) Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om.  

7) Så smäller den elakingen [cancern] till och biter sig fast och skakar om. 

8) Tack och lov sa Sahlgrenska något helt annat och nu kämpar hon och än så länge 
mår hon bra. 

9) Jag kände mig oerhört dum när jag hjälpte dig med håret och du berättade om 
beskedet, hur allt slogs ner som en bomb. 

10) Jag kände mig oerhört dum när jag hjälpte dig med håret och du berättade om 
beskedet, hur allt slogs ner som en bomb. 

 

3. PRINSESSAN PÅ JORDEN, Expressen 

11) Titti som familjen och vännerna kallar henne, har blivit en symbol i Sverige i 
kampen mot cancern, orättvisor och jämlikhet - och hyllas för sin jordnära 
personlighet. 

12) Det var väldigt starkt och modigt av Christina att berätta om sin sjukdom, säger 
Sara Brodahl på Cancerfonden. 

13) Prinsessan Christina har på senare år kommit att symbolisera två saker: 
Kampen mot fattigdom i världen genom Röda korset och kampen mot sin egen 
bröstcancer. 

14) När kronprinsessan Victoria fick sin prins Daniel i Stor kyrkan den 19 juni 2010 
var det bara ett fåtal personer utanför familjen som visste om den kampen som 
Christina gick mot cancern. 
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15) Att Christina gjorde det [berättade om cancern] var väldigt starkt och modigt av 
henne, men det betyder inte att alla måste gå ut göra det. 

 

4. Gunvor dog - tio timmar efter cancerbeskedet, GT 

16) Innan dess hade hon plågats av feldiagnostiseringar och felbehandlingar i åratal 
av läkarna.  

 

5. Ska min sjuka partner slippa 'jobbiga' samtal?, Aftonbladet 

17) Själv fungerar jag ju tvärtom - min livshotande sjukdom gjorde att jag ville reda ut 
allt gammalt. 

 

6. 2015, GT 

18) Fotbolls-Sverige hade redan genomlidit två fruktansvärda tragedier när först en 
Djurgårdssupporter dödades i Helsingborg under den allsvenska premiärhelgen 
och sedan när Pontus Segerström förlorade kampen mot cancern, endast 33 år 
gammal 

19) Fotbolls-Sverige hade redan genomlidit två fruktansvärda tragedier när först en 
Djurgårdssupporter dödades i Helsingborg under den allsvenska premiärhelgen 
och sedan när Pontus Segerström förlorade kampen mot cancern, endast 33 år 
gammal 

 

2 januari 

7. Monstret är borta, Sydsvenskan 

20) I helgen tvingades ett av de allra största monstren [ett smeknamn på en 
cancersjuk] att ge upp mot cancern. 

21) I helgen tvingades ett av de allra största monstren [ett smeknamn på en 
cancersjuk] att ge upp mot cancern. 

 

8. Alskade & saknade, Aftonbladet 

22) Efter en två år lång cancerkamp somnade Kim Anderzon in den 24 oktober. 

23) Bobby Womack gick igenom en svår kamp mot sjukdomarna, bland annat mot 
flera olika former av cancer. 

 

9. Michael Douglas vill inte bli äldre, Kvällsposten 

24) Stjärnan drabbades av tungcancer, och kämpade under lång tid mot sjukdomen. 

25) Kampen mot cancer har också gett nya perspektiv. 
 
 

10. "Min plan är att vinna över cancern", City Malmö 

26) ”Min plan är att vinna över cancern” 

27) Min plan är att vinna över cancern. 
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28) Jag har blivit ombedd att försöka motivera andra med cancer att fortsätta kämpa 
mot sjukdomen. 

29) Men det är svårt, jag är mitt uppe i mitt eget krig. 

30) Med hjälp av träningsformen crossfit har han fått tillbaka livsgnistan och 
inspirationen att bekämpa sjukdomen. 

 

4 januari 

11. HIMMEL - ELLER HELVETE?, Aftonbladet – Söndag 

31)  Små, små, atomsmå nanomaskiner kan snart söka upp och förstöra cancerceller 
och till och med påverka hur du tänker. 
 

12. Grodyngel, Gud och 2015, Sydsvenskan 

32) Han hade förlorat sin fru till cancern och sedan dess var han ensam och det där 
naturintresset var väl vad som liksom höll honom flytande. 

 

6 januari 

13. Slutstrid för omstritt val, Svenska Dagbladet 

33) Den hittills största förändringen kom för ett år sedan när Läkemedelsverket 
godkände de kontroversiella mistelpreparaten Iscador och Helixor, växtbaserade 
läke medel för symtomlindrande vård vid cancer tillsammans med sedvanlig 
medicinering - efter över 30 års kamp. 

 

14. Upprättelse för åsidosatt färgpionjär, Svenska Dagbladet 

34) Några år senare rycktes Robert Delaunay bort i cancer. 

 

15. Känslofylld cancerkamp, Expressen – TV 

35) Känslofylld cancerkamp 

 
 

 8 januari 

16. Vimmel-EXTRA, Expressen – Extra 

36) Magnus Härenstam, som länge kämpat mot cancer, såg glad ut bredvid hustrun 
Birgitta. 

 

17. "JAG MÅR GANSKA BRA", Expressen – Extra 

37) Nu berättar Danius öppenhjärtigt om cancerdomen som skakade om hela hennes 
värld. 

38) Nu berättar Danius öppenhjärtigt om cancerdomen som skakade om hela hennes 
värld. 

 

 



59 

 

9 januari 

18. "Det är klart att jag är ensam. Skitensam är jag" 

39) 2006 förlorade hon även sin bror i leukemi. 

 

10 januari 

19. Limpar bryter ihop efter vännens död, GT 

40) Det var jättejobbigt att vara där och höra att han gått bort trots allt sitt kämpande. 

 

11 januari 

20. Ingen rubrik tillgänglig, Göteborgs-Posten 

41) Nu har jag gått igenom allt, tillsammans med Magnus som har varit min livlina. 

 

12 januari 

21. Ekbergs sista önskan: Askan ska till Sverige, Expressen 

42) Anita Ekberg förlorade kampen mot cancern. 

43) Anita Ekberg förlorade kampen mot cancern. 

44) Anita Ekberg dog efter att ha förlorat kampen mot cancer. 

45) Anita Ekberg dog efter att ha förlorat kampen mot cancer. 

46) Hon sköt bort döden in i det sista och hann namnge vad hon såg som en 
familjemedlem - men planerade också sin begravning. 

47) Sedan åkte hon in och ut på sjukhus med stora hälsoproblem, men det slog aldrig 
ner henne. 

48) Men hon var en fighter och en otroligt stark person, och så älskad. 

49) "Hon var en kämpe"  

50) Även hon beskriver hur Anita sköt bort döden. 

51) Hon var en riktig kämpe. 

52) Men ibland övervinner det fysiska även det psykiska.  

 

13 januari 

22. Bästa vården kan inte längre ges, Svenska Dagbladet 

53) Cancer är en livshotande sjukdom vilket föranleder intensiv behandling 
innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare målriktad 
terapi. 

54) Cancer är en livshotande sjukdom vilket föranleder intensiv behandling 
innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare målriktad 
terapi. 

55) Behandlingarna sker dock till priset av mer eller mindre besvärliga, i vissa fall 
kroniska och ibland livshotande biverkningar som vi i cancervården har som 
uppgift att fånga upp och hantera innan det gått för långt. 
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56)  Behandlingarna sker dock till priset av mer eller mindre besvärliga, i vissa fall 
kroniska och ibland livshotande biverkningar som vi i cancervården har som 
uppgift att fånga upp och hantera innan det gått för långt. 

 

23. Hans tumör går inte att ta bort, Expressen 

57) Magnus Härenstam tvingas till ny canceroperation 

58) Magnus Härenstams kamp mot cancern fortsätter - snart väntar stjärnans fjärde 
operation. 

59) Men trots operationen blir han inte fri från sjukdomen. 

60) Den där illbattingen vill inte riktigt ge sig. 

61) Den där illbattingen vill inte riktigt ge sig. 

62) Men efter operationen blir Magnus inte fri från tumören. 

63) Magnus Härenstam ska opereras en fjärde gång, men trots det blir han inte fri 
från cancern. 

 

24. "Fotbollen blev en belastning", Expressen 

64) Hans far Bert gick hastigt bort i cancer i somras vilket kastade omkull allt för 
anfallaren. 

 

25. Kamprads tårar för sin mamma, GT 

65) Kampen mot cancer ligger Ingvar Kamprad nära hjärtat. 

66) 30 år senare bildades Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och 
bekämpning av cancersjukdomar. 

67) Syftet är att bidra med pengar till forskning som är till gagn för kampen mot 
sjukdomen. 
 
 

26. Kamprads tårar för sin mamma, Expressen 

68) Kampen mot cancer ligger Ingvar Kamprad nära hjärtat. 

69) 30 år senare bildades Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och 
bekämpning av cancersjukdomar. 

70) Syftet är att bidra med pengar till forskning som är till gagn för kampen mot 
sjukdomen. 

 

14 januari 

27. Ljungbergs bror om blodcancern, GT 

71) Nu kämpar Jonas Ljungberg mot en blodcancerdiagnos och har ett löfte till sin 
pappa. 

72) Nu kämpar han för att bli frisk och har sin framlidne lillebror Mikael Ljungberg i 
tankarna 
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28. Folkpartisten som offrar cancersjuka, Aftonbladet 

73) Folkpartisten som offrar cancersjuka 

74) Det är ju så med cancer, den kan slå till mot vem som helst precis när som helst i 
livet. 

 

15 januari 

29. Livet blev en besvi kelse för Anita, Expressen – Extra 

75) Samtidigt pågick en brutal kamp mot cancern. 

76) Ändå vägrade Anita ge upp. 

77) - Hon var en riktig kämpe. 
 

30. 'Inga under 80 kommer dö i cancer', Aftonbladet 

78) -Det här är en avgörande period i historien eftersom vi ser hur cancer kan komma 
att förhindras eller effektivt botas.  

79) -Vi kan inte fega ur nu. 

80) Därför kan cancer besegras 
 
 

16 januari 

31. Inga under 80 ska dö av cancer, Dagens Nyheter 

81) Cancerdödsfall kommer i stort sett elimineras för de under 80 redan 2050 om 
utvecklingen fortsätter i samma takt, enligt brittiska forskare. 

 

32. Botgöring i vildmarken. Unikt och vackert om kvinnlig överlevare, 
Dagens Nyheter 

82) Mamman (en strålande Laura Dern) som var central i Strayeds liv försvinner 
plötsligt i cancer och dottern plågas av att hon aldrig hann uttala sin beundran för 
sin kämpande kloka mor. 

 

17 januari 

33. Louise Hoffsten talar ut i ny bok, Göteborgs-Posten 

83) Dagen innan vigseln fick Dan besked om att han hade cancer och första tiden med 
den nyfödde sonen blev en hård kamp mot dubbla sjukdomar och rädsla inför att 
Dan inte skulle överleva. 

 

34. Änkans sorg efter Birgitta Stenberg, GT 

84) Det var i slutet av augusti som Birgitta Stenbergs kropp gav upp kampen mot 
cancern. 

85) Det var i slutet av augusti som Birgitta Stenbergs kropp gav upp kampen mot 
cancern. 
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86) Eller gav upp, den folkkära författaren och GT-skribenten gick in i döden med 
vidöppna ögon. 
 

35. Arvet & sorgen efter Birgitta Stenberg, Expressen 

87) Det var i slutet av augusti som Birgitta Stenbergs kropp gav upp kampen mot 
cancern. 

88) Det var i slutet av augusti som Birgitta Stenbergs kropp gav upp kampen mot 
cancern. 

89) Eller gav upp, den folkkära författaren och GT-skribenten gick in i döden med 
vidöppna ögon. 

 

36. Vännernas sorg efter Fowleys död, Expressen 

90) Han avled efter en lång kamp mot cancern, skriver Rolling Stone. 

 

18 januari 

37. Michio Kushi 1926-2014, Svenska Dagbladet 

91) Att det var cancer som avslutade hans 88-åriga liv på planeten Jorden kan ses 
som en ödets ironi, då han på goda grunder hävdade att man kunde äta sig frisk. 

 

38. "Jag vill hellre att folk ska umgås än titta på mig", Aftonbladet – Söndag 

92) Cancern skrämmer så enormt, därför måste vi prata mycket mer om den och 
andra sjukdomar. 

 

39. SKIDSKYTTEPROFILENS KAMP MOT CANCERN, GT 

93) SKIDSKYTTEPROFILENS KAMP MOT CANCERN 

94) Efter karriären tvingades hon till sin tuffaste kamp - då hon fick beskedet att hon 
drabbats av cancer. 

95) Efter karriären tvingades hon till sin tuffaste kamp - då hon fick beskedet att hon 
drabbats av cancer. 

96) Det hon inte visste då var att hon två år senare skulle tvingas till en tyngre kamp. 

97) Det hon inte visste då var att hon två år senare skulle tvingas till en tyngre kamp. 

 

19 januari 

40. Bodil Malmsten: 'Jag har cancer', Aftonbladet 

98) I fredags återupptogs behandlingen för att stoppa sjukdomen. 

99) "Känner med dig o önskar att du får kraft att kämpa ännu en gång", skriver 
Salome. 
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21 januari 

41. 'Himlen kan vänta'-George död i cancer, Aftonbladet 

100) Där berättade han om sin kamp mot cancern, samtidigt som han höll modet 
uppe med sin galghumor och blev uppskattad av tittarna. 

101) George Schottl fick diagnosen malignt mesoteliom 2006, en form av lungcancer 
som oftast är aggressiv. 

102) Men George kämpade sig vidare, fick komma med i en medicinsk studie och 
tumörerna slutade växa. 

 

42. TV-PROFILEN FÖRLORADE SIN KAMP, Expressen 

103) Tv-profilen förlorade sin kamp 

104) Tv-profilen förlorade sin kamp 

105) Han var en jäkla fighter 

106) George Schottl, 46, klev in i offentlighetens ljus när han medverkade i SVT:s 
"Himlen kan vänta" - där och i sin blogg valde han att föra kampen mot 
lungcancern offentligt. 

107) Mot alla odds klarade han av att kämpa sju år längre än läkarna förutspått, på 
vägen blev han och familjen goda vänner med dåvarande programledaren Anne 
Lundberg. 

108) I söndags tog kampen slut. 

109) - George var en sådan jäkla fajter. 

110) George valde tidigt att föra kampen offentligt. 

111) Förde kamp 

112) Han fortsatte föra kampen mot sjukdomen i sin blogg, höll föreläsningar, talade 
på Cancerdagen i Almedalen och deltog i referensgrupper för att utveckla 
cancervården i Sverige 

113) Hon menar att George och de andras kamp i serien blev en sorts påminnelse om 
vad som är viktigt i livet och hur snabbt allting kan vända. 

114) Att George Schottl fortsatte föra kampen offentligt var viktigt. 

115) Det sa han flera gånger, säger Lundberg som beskriver vännen George som "en 
jäkla fajter" och en förebild. 

 

22 januari 

43. Malmstens känga mot sjukhuset efter bakslaget, Expressen – Extra 

116) Malmstens känga mot sjukhuset efter bakslaget 

117) Den 70-åriga författaren, dramatikern och kulturskribenten utvecklar 
mardrömsbeskedet på sin blogg Finistere och ger samtidigt en känga mot 
turerna kring cancervården vid Karolinska sjukhuset i Stockholm 

118) Vill ge kampen vidare 

 

44. Kärleken gick inte att rädda - nu skiljer sig Rednex-Annika, Aftonbladet 

119) Kämpar mot cancer  
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45. Sorg & glädje efter tv-succén, Kvällsposten 

120) Frida vann mot cancern – gravid med tvillingar 

121) Serien, som skildrade fem unga människors kamp mot dödliga diagnoser, berörde 
många. 

122) - Jag är gravid med tvillingar, säger Frida, 33, som i tvserien berättade om sin 
kamp mot cancern mellan hjärtat och halsen. 

123) De var mitt i livet när de fick sina dödliga diagnoser och lät tvkamerorna följa dem 
i " Himlen kan vänta":Martin, 42, som var sjuk i ALS, Helena, 35, som hade en 
obotlig hjärntumör, Susanne, 31, som kämpade mot cancer i bröst och lever 
George, 38 som hade lungcancer och Frida Darell som kämpade mot Hodgkins 
sjukdom. 

124) De var mitt i livet när de fick sina dödliga diagnoser och lät tvkamerorna följa dem 
i " Himlen kan vänta":Martin, 42, som var sjuk i ALS, Helena, 35, som hade en 
obotlig hjärntumör, Susanne, 31, som kämpade mot cancer i bröst och lever 
George, 38 som hade lungcancer och Frida Darell som kämpade mot Hodgkins 
sjukdom. 

125) Deltagarnas ärliga berättelser och kamp i vardagen berörde många, serien som 
sändes 2008 belönades året efter med "Kristallen" för bästa dokumentär. 

126) Veterinären Helena drabbades av en aggressiv hjärntumör och opererades akut. 

127) George höll ut i sju år. 

 

46. Kaffevänner får ännu ett klartecken, Svenska Dagbladet 

128) Den kanske största smällen kom 1981 då forskare vid Harvarduniversitetet 
larmade om att kaffedrickare löpte ökad risk för cancer i bukspottskörteln. 

  

47. Kaffe skyddar mot cancer, Dagens Nyheter 

129) Kaffe skyddar mot cancer 

130) Ju mer man dricker, desto starkare tycks skyddseffekten bli, visar en studie på 
450000 ljushyade amerikaner. 

 

48. Kaffe kan skydda mot hudcancer, Sydsvenskan 

131) Kaffe kan skydda mot hudcancer 

132) Ju mer man dricker, desto starkare tycks skyddseffekten bli. 

133) Tidigare studier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot mindre farligare 
varianter, som basalcellscancer. 

134) Tidigare studier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot mindre 
farligare varianter, som basalcellscancer. 

 

49. Att dricka kaffe kan ge skydd mot hudcancer, Metro – Stockholm 

135) Att dricka kaffe kan ge skydd mot hudcancer 

136) Ju mer man dricker, desto starkare tycks skyddseffekten bli. 
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137) Tidigare studier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot mindre farligare 
varianter, som basalcellscancer. 

138) Tidigare studier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot mindre 
farligare varianter, som basalcellscancer. 

139) Det fanns också tecken på ett dosförhållande, det vill säga att skyddseffekten 
ökade ju mer kaffeintaget ökade. 

 

50. Kaffevänner får ännu ett klartecken, Svenska Dagbladet 

140) Den kanske största smällen kom 1981 då forskare vid Harvarduniversitetet 
larmade om att kaffedrickare löpte ökad risk för cancer i bukspottskörteln.  

 

23 januari 

51. E-cigaretter farligare än väntat, Göteborgs-Posten 

141) E-cigaretter farligare än väntat  

142) E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott.  

 

52. Cigarettstudie. "Dolt" cancerämne i ecigg, Metro – Skåne 

143) Hälsa: E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott.  

144) Men våra fynd visar att ingen kan betrakta ecigaretter som helt ofarliga, skriver 
David Peyton i ett mejl till Dagens Medicin  

 

53. E-cigg farligare än väntat, Svenska Dagbladet 

145) E-cigg farligare än väntat  

146) E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott.  

 

54. "DOLT" CANCERÄMNE I ECIGARETT, Kvällsposten 

147) Nu slår forskare larm om ecigaretterna.  

148) Kemisten David Peyton och hans kolleger vid Portland State University i USA 
har upptäckt en fraktion av den farliga substansen i den rökliknande 
vattenångan som ecigaretter avger.  

149) Forskarna menar att det farliga ämnet är mycket högre frekvent i ecigaretter än 
i vanliga cigaretter.  

150) - Våra fynd visar att ingen kan betrakta ecigaretter som helt ofarliga, skriver 
David Peyton i ett mejl till Dagens Medicin. 

 

55. "Dolt" cancerämne i ecigg, Metro – Göteborg 

151) E-cigaretter kan vara betydligt farligare än vad man hittills trott.  

152) Men våra fynd visar att ingen kan betrakta ecigaretter som helt ofarliga, skriver 
David Peyton i ett mejl till Dagens Medicin.  
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56. Cancersjuka Eira, 1, vägras hjälpen, Expressen 

153) Jag tycker inte att det känns acceptabelt att man ska behöva kämpa mot stora 
bolag när man har ett barn som har en sjukdom som två av tre överlever. 

 

57. Både min sjuke vän och The Mauler måste kämpa, GT 

154) Både min sjuke vän och The Mauler måste kämpa 

 

24 januari 

58. Tre frågor till ..., Göteborgs-Posten 

155) - Jag vill alltid vara med och bidra när jag kan hjälpa människor som har en 
ständig fajt i sina liv. 

 

59. Namn Namnsson, Dagens Nyheter 

156) Grafiske formgivaren Namn Namnsson, Ort, har avlidit efter en lång kamp mot 
cancer. 

 

60. SAGA HAR BARA MÅNADER KVAR, Kvällsposten 

157) Men nu har en aggressiv cancer spridit sig och Saga kan ha bara månader kvar att 
leva.  

158) Han sa: "hon har en snäll form av cancer, det behövs ingen uppföljning". 

 

61. GUTTAS KAMP MOT CANCERN, Expressen 

159) GUTTAS KAMP MOT CANCERN 

160) Under kampen förlorade han 30 kilo och lider fortfarande av biverkningar. 

161) När han fick frågan om att vara med i säsong åtta, strax efter diagnosen, fanns det 
ingen tvekan - sjukdomen skulle inte stoppa honom 

162) I kampen mot cancern fann tv-coachen stöd hos sina fans och tog sig genom den 
svåra tiden med hjälp av inspelningen av "Farmen". 

163) Gutta andersson vann kampen mot cancern, men han gick ner från 110 till 80 kilo 
och lider fortfarande av biverkningarna efter behandlingen. 

164) Gutta andersson vann kampen mot cancern, men han gick ner från 110 till 80 kilo 
och lider fortfarande av biverkningarna efter behandlingen. 

 

62. "Skrivkramp? Det vet jag inte vad det är, Aftonbladet 

165) Det [att hon blev sjuk och att läkarna pratade om cancer] var som tre veckors 
skenavrättning. 
 

25 januari 

63. Världens bästa Henriksson, Göteborgs-Posten – Bilagor 

166) Krister Henriksson berättar om hur han fick beskedet att vännen var allvarligt 
sjuk, hur det kopplade ett hårt grepp om honom. 
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64. "Jag försöker vara här och nu och bara njuta", Expressen – Söndag 

167) I två och ett halvt år har tv-profilen och journalisten Pamela Andersson kämpat 
mot den obotliga hjärntumören.  

168) Men hon har vägrat låta cancern knäcka livsglädjen. 

169) Hon beskriver den aggressiva tumören som en tickande bomb. 

170) Hon beskriver den aggressiva tumören som en tickande bomb. 

171) Och sedan - döds domen. 

172) Sedan knöt hon näven och bestämde sig för att ta fajten. 

173) Pamela visste att det skulle bli en kamp för livet - och hon hade på bara sex 
veckor på sig fram till den första anhalten: operationen. 

174) Christer har haft enorm betydelse, att jag inte varit ensam om att slåss för mitt 
liv. 

175) När bandaget efter den stora operationen i augusti 2012 tagits bort stormade 
Pamelas vänner in på sjukhuset med chokladdoppade jordgubbar, skumpaglas 
och alkoholfritt bubbel. 

 

65. Bergh - bäst på V75, GT 

176) Heino Louhelainen tog över träningen av Stamping då, tidigare tränaren Arne 
Andersson, förlorade kampen cancern. 

177) Heino Louhelainen tog över träningen av Stamping då, tidigare tränaren Arne 
Andersson, förlorade kampen cancern. 
 

26 januari 

66. Sunda vanor skyddar ryggen, Aftonbladet 

178) En sund livsstil tycks nämligen inte bara skydda mot sjukdomar som cancer, 
hjärt- och kärlsjukdom. 

 

67. Arbetets språk koloniserar livet, Svenska Dagbladet 

179) Även om man får cancer anses det vara upp till en själv att "ta kampen" mot den 
och äta eller tänka sig frisk. 

 

27 januari 

68. Väntetider i cancer- vården ska kortas, Göteborgs-Posten 

180) Den som insjuknar tvingas i snitt vänta över en månad från remiss till specialist, 
och för några typer av cancer är väntetiden nära två månader. 

 

69. VÄSTSVERIGE RUNT, GT 

181) Årligen drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer och en av dem besökte 
Missionskyrkan i Skillingaryd för att berätta om sin kamp och inspirera andra 
med cancer att kämpa. 
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182) Årligen drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer och en av dem besökte 
Missionskyrkan i Skillingaryd för att berätta om sin kamp och inspirera andra 
med cancer att kämpa. 

183) Kvinnofrukosten lockade 150 personer till kyrkan när Sussie Remnemark 
berättade om sin kamp mot bröstcancern och viljan att överleva. 

184) Och flera var berörda av berättelserna om Sussies kamp mot cancern. 
 

28 januari 

70. Cancerköerna en skam för Sverige, Expressen 

185) Samtidigt larmar cancerläkare i Stockholm om att nedskärningarna gör att de 
inte längre kommer att kunna erbjuda cancervård i världsklass. 

186) Det är inte värdigt Sverige att cancerpatienter får vänta i månader med sin 
dödsångest på en hjälpande hand från sjukvården. 

 

71. Ny metod gör behandling av barncancer effektivare, Sydsvenskan 

187) Därmed kan en extra kraftfull behandling sättas in och utsikterna till överlevnad 
ökar. 

188) Det betyder i sin tur att cellgifterna inte säkert slår ut hela tumören. 

189) - Att skillnaden först nu konstateras beror bland annat på att vi fått nya och 
billigare tekniker, säger han och talar om ett helt nytt sätt att bedöma farligheten 
hos en tumör. 

 

72. Tidigare FN-ambassadör avliden, Svenska Dagbladet 

190) Han hade en längre tid kämpat mot cancer. 

 

73. "Jag är väldigt glad för erfarenheterna jag har fått, och att vi ändå, 
Kvällsposten 

191) Vi gick upp på ett berg och skålade i champagne och kände att nu börjar kampen. 
 

74. Ingesson junior hoppas på flytt till Varberg: "Jag trivs som fasen här", GT 

192) Martin Ingesson är son till Klas, bronshjälten från VM -94 som tränade Elfsborg 
och gick bort i höstas efter en lång kamp mot cancern. 

 

29 januari 

75. "Tänkte aldrig 'Nu ska George dö'", Expressen – Extra 

193) För drygt en vecka sedan tog kampen slut och George somnade in. 

194) George valde tidigt att föra sin kamp mot cancern i offentligheten. 

195) Han blev en av fem unga människor med en dödlig sjukdom som lät sig skildras 
i "Himlen kan vänta" där SVT följde hans kamp under ett och ett halvt år. 

196) Programmet sändes 2008, men George fortsatte kampen mot sin sjukdom i sin 
blogg, via föreläsningar och talade på Cancerdagen i Almedalen. 
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30 januari 

76. Föräldrar vägrar ge vaccin - cancersjuk skolkamrat i livsfara, Metro – 
Göteborg 

197) Hans immunsystem är för svagt. 

198) Pojkens läkare säger att 6-åringen har större risk att drabbas hårt om han får 
mässlingen, på grund av sitt nedsatta immunförsvar. 

199) Rhett Krawitt, 6, har leukemi och hans immunsystem är så svagt att han inte 
kan vaccinera sig. 

 

77. 2013. Bergling bor på sjukhem - och anklagas för att skjuta på personal., 
Kvällsposten 

200) Hon har genomgått strålbehandling på Radiumhemmet i Stockholm, men det går 
ej att hejda cancersjukdomen. 

 

78. Ett liv på flykt, Kvällsposten 

201) Hon har genomgått strålbehandling på Radiumhemmet i Stockholm, men det 
går ej att hejda cancersjukdomen. 

 

31 januari 

79. Efter ett år med cancer, Göteborgs-Posten 

202) Jag har förstått att det finns ett stort uppdämt behov av texter som behandlar 
just cancer, dess följder och den tvekamp som måste ske. 

203) Cancer innebär inte nödvändigtvis en dödsdom.  

204) Utvecklingen av nya mer precisa metoder för att bekämpa de cancerceller som 
löper amok i våra kroppar har genomgått - och genomgår - en rasande snabb 
utveckling. 

205) Utvecklingen av nya mer precisa metoder för att bekämpa de cancerceller som 
löper amok i våra kroppar har genomgått - och genomgår - en rasande snabb 
utveckling. 

206) I en värld som på många sätt är förfärande framstår cancerforskningen som ett 
mänskligt triumftåg. 

207) Påminnelsen om att det pågår en tvekamp i min kropp där utgången på sikt är 
oviss. 

208) Men därutöver känner jag mest tacksamhet över att jag redan levt så länge när 
sjukdomen slog till. 

209) Och fortsätta att stödja den cancerforskning som leder oss mot ständigt nya 
erövringar av metoder att bekämpa detta gissel som alltid har varit människans 
följeslagare. 
 

80. Namn Namnsson, Svenska Dagbladet 

210) Det blev en tuff kamp för henne när sjukdomen kom tillbaka och till slut tog 
henne ifrån oss. 

211) Hennes starkaste drivkraft var kärleken till sina barn, vilket gjorde att hon gång 
på gång kunde resa sig och komma igen. 


