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Abstract 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur cancerpatienter ser på stöd i samband med 

sjukdom samt vilka faktorer är det som gör att vissa människor klarar av att hantera 

sjukdomar medan vissa har större benägenhet att fastna i kriser och hamna i depression. För 

syftet valdes den kvalitativa forskningsansatsen och vidare valdes Ad-hoc metoden som 

intervjuanalys då målet och mitt fokus som forskare låg i att skapa mening och sammanhang i 

materialet. Två kvinnor har intervjuats vid ett tillfälle och till grund för det transkriberade 

intervjumaterialet ligger tidigare forskning om stöd vid sjukdom, upplevelser av sjukdom, 

KASAM, coping, kristeori och depression i samband med cancer. Resultat och analys består 

av utdrag från respondenternas beskrivelser och berättelser samt citat kopplat och knutet till 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I resultatet framgår hur kvinnorna upplevde 

stödet under sjukdom såväl som efter, KASAM och coping samt fokus på personliga faktorer 

för livskvalité.  
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det är som gör att vissa människor klarar av att hantera sjukdomar medan vissa har större 

benägenhet att hamna i kriser och depression. 
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1 Inledning 

”Jag kan bara vara tacksam att jag hade skyddsfaktorerna själv och den styrkan. Dels är det 

personlighet, dels är jag lite grävling, får jag ett bra bett släpper jag inte. Sen var det nog var 

rätt stabilt för övrigt hos mig. Men vad gör man när det snurrar, när folk inte har nätverk, 

när man har andra problem, andra sjukdomar”. Karin 

Fann et al (2008) tar i en studie upp att bröstcancerpatienter tenderar att hamna i depression 

och försämrad livskvalité efter bröstcancerdiagnos. Ett problem är att depression tenderar att 

underskattas och vara svårupptäckt vilket kan leda till ytterligare isolering, försämrad 

livskvalité samt traumatisk stress och posttraumatisk stress (PTSD).                                                                                                                             

Man har även kommit fram till att depression i samband med bröstcancer är 

underdiagnostiserat och svårupptäckt i många fall och att det första året efter diagnos är där 

patienterna löper högst risk för att hamna i depression. 

     Deshields et al (2006) belyser även i studiens resultat att yngre kvinnor löpte högre risk att 

hamna i depression pga. att de hade färre resurser att hantera sin egen hälsa. Som slutsats kom 

man fram till att den största resursen för att bibehålla god hälsa var stödgrupper där 

individerna fick möjligheter till att utbyta erfarenheter, frågor samt möjlighet till att hantera 

situationen. De yngre kvinnorna oroade sig även i högre grad för familj, döden samt deras 

funderingar och över information (ibid).  

     Ett problem med att vårdpersonal tenderar att underskatta symptomen på depression och 

psykisk ohälsa är att detta kan resultera i att individen längre fram inte enbart hamnar i 

svårare depressioner som leder till isolering och försämrad livskvalité. Det kan även innebära 

svårigheter att åter komma i kontakt med vården.  

     Tidigare forskning har även visat att känsla av sammanhang (KASAM) och att utveckla 

copingstrategier är centralt för att bibehålla en god hälsa. Antonovsky (2005) ser utifrån den 

salutogena modellen människan som ett öppet system som ständigt är i influens av sin 

omgivning och måste sträva efter att finna en lämplig relation till denna. Det är utifrån detta 

synsätt stressorer så som genetiska, mikrobiologiska och personliga (sjukdomar och 

livshändelser) som ständigt tenderar att sätta systemet ur balans. Författaren menar att det är 

genom våra livserfarenheter som vi kan göra en situation begriplig, hanterbar och meningsfull 

och på så vis avvärja oss kaos och skapa mening och hanterbarhet i en situation, begrepp som 

för oss in på ett centralt begrepp inom Antonovskys modell d.v.s. KASAM – känsla av 

sammanhang.  
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     Lazarus & Folkman (1999) skriver om teorin om relationen mellan coping, bedömning och 

stress. Författarna beskriver coping som en reaktion på stress och deras definition av coping 

är ständigt kognitiva och beteendemässiga försök att hantera specifika yttre och/- eller inre 

krav som bedöms som påfrestande eller överskrider resurser. Brunelli et al, 1998; Horton 

(2002) belyser i sin studie att kvinnor med en bröstcancerdiagnos i stor uträckning utvecklar 

copingstrategier för bättre livskvalité. Vad som redovisas i denna studie som väsentliga 

copingstrategier för en högre livskvalité är problemlösning, informationssökning samt viljan 

att hitta någon att samtala och ventilera med. Stödet från närstående, omgivningen, acceptans, 

humor samt copingstrategier gav i dessa fall kvinnorna med bröstcancer en i högre grad bättre 

livskvalité.                                                              

1.1 Problemformulering 

Cullberg Weston (2001) skriver i sin forskning om cancerbeskedet som något som skapat 

starka känslomässiga reaktioner hos de drabbade människorna. Många kvinnor upplevde och 

beskrev cancerdiagnosen som i första hand en stor chock, en osäkerhet och något som 

skapade ett förvirrande tillstånd. Kuratorer inom hälso – och sjukvård arbetar utifrån ett 

salutogent synsätt och teoretiska perspektiv inom kuratorsyrket är bland just känsla av 

sammanhang (KASAM), den salutogena modellen som togs fram av Aron Antonovsky. 

Vidare teoretiska perspektiv är bland annat kognitiv teori och kristeorin (Lundin 2008). 

Kristeorin är teorin som beskriver och förklarar ett psykologiskt reaktionsmönster vid en 

traumatisk händelse. Cullberg (2006) definierar traumatiska kriser som en allvarlig yttre 

händelse som upplevs som ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller 

mot en individs grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron. Även allvarlig 

sjukdom kan föranleda att sådan kris utlöses. 

     Fann et al (2008) belyser i sin forskning att flera bröstcancerpatienter tenderar att hamna i 

depression och försämrad livskvalité efter bröstcancerdiagnos. Ett problem som tas upp i 

studien och vad som är ett stort problem inom socialt arbete är att depression tenderar att 

underskattas och vara svårupptäckt vilket kan leda till ytterligare isolering, försämrad 

livskvalité samt traumatisk stress och PTSD. Betydelsen av stöd under och efter sjukdom är 

en faktor som tas upp i studien. Shaha & Bauer-Wu, 2009; Fitch et al (2008) beskriver i sina 

studier att kvinnor saknade stödet, informationen, upplysningen och utbildningen angående 

deras sjukdom från vårdpersonalen varpå ensamhet och isolering blev en bidragande faktor. 

Kvinnorna fann då sitt största stöd i familj, vänner och andra kvinnor i liknande situation.  
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Det är ett problem i att vårdpersonal riskerar att underskatta psykiska symptom. Detta för att 

forskning visar på att sena krisreaktioner kan leda till depression och PTSD. Vidare för socialt 

arbete kan detta i sin tur bli ytterligare ett stort problem för individerna då det i sin tur kan 

leda till sjukskrivningar, arbetslöshet, upprepande sjukhusbesök, isolering och utanförskap. 

Vad som tas upp i studien är faktorer för bibehållande av god psykisk hälsa i samband med 

sjukdom. Lazarus & Folkman (1999): Antonovsky (2005) beskriver vidare hög känsla av 

sammanhang (KASAM) och utvecklande av copingstrategier som faktorer centrala för 

bibehållande av god psykisk hälsa.  

2 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur bröstcancerpatienter upplever stödet i samband med 

sjukdom samt vilka faktorer det är som gör att vissa människor klarar av att hantera 

sjukdomar medan vissa har större benägenhet att hamna i kriser och depression. 

2.1 Frågeställningar 

Vad har KASAM för betydelse för bibehållande av god hälsa? 

Vilka copingstrategier är väsentliga för att upprätthålla KASAM och hög livskvalité 

Hur ser respondenterna på betydelsen av stöd i samband med sjukdom? 

3. Tidigare forskning 

3.1 Cancerpatienters upplevelser av sjukdom 

Cullberg Weston (2001) skriver i sin forskning om cancerbeskedet som något som skapat 

starka känslomässiga reaktioner hos de drabbade människorna. Många kvinnor upplevde och 

beskrev cancerdiagnosen som i första hand en stor chock, en osäkerhet och något som 

skapade ett förvirrande tillstånd. Det skapar också många existentiella frågor hos människor 

och många patienter ställer sig frågan varför det hände just dem. Många patienter upplevde en 

osäkerhet och brist på kontroll över något de inte kan kontrollera samt ovisshet om framtiden. 

McIllmurray et al (2001) menar att känslan av kontroll över sin situation samt att få god 

information och bli kontinuerligt uppdaterad beskrivs som centralt för många av kvinnorna. 

Larsson et al (2007) tar upp att det för många patienter var viktigt att kunna leva så gott som 

vanligt som det bara gick, att vara med familj och vänner och inte behöva bli ständigt påmind 

om cancern. Många fann stöd i partner och vänner och för många spelade hoppet en stor roll. 

Patienter beskrev hoppet som viljan att leva och finna mening med livet. Connell et al (2006) 
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gjorde en undersökning på unga kvinnors upplevelser av bröstcancer ur ett psykosocialt 

perspektiv och vad som framgick var att det var många kvinnor som oroade sig över rädsla att 

dö, men främst för att de var rädda för att gå miste om barnens uppväxt. Många kvinnor 

oroade sig över att sjukdomen skulle komma tillbaka vid senare tillfälle i livet eller föras över 

till barnen. 

3.2 Cancerpatienters upplevelser av stöd under sjukdom  

Shaha & Bauer-Wu, 2009; Fitch et al (2008) beskriver i sina studier att kvinnor saknade 

stödet, informationen, upplysningen och utbildningen kring och angående deras sjukdom från 

vårdpersonalen varpå ensamhet och isolering blev en bidragande faktor. Kvinnorna fann då 

sitt största stöd i familj, vänner och andra kvinnor i liknande situation. Bakker al (2000) 

betonade i sin studie vikten av hur information lämnas ut för trygghet hos kvinnorna, om den 

är negativ är det är viktigt att den lämnas ut på rätt sätt för att inte släcka hopp hos patienten. 

Många patienter upplevde även lugn då de blev kontinuerligt uppdaterade om vad som skulle 

hända. Samtidigt beskrevs det av andra patienter i studien att det ibland kan vara svårt att ta in 

för mycket information på en och samma gång. Många upplevde osäkerhet och otrygghet när 

det var personalbrist och upplevelsen från patienternas sida infann sig i att personalen inte såg 

dem. Många patienter beskrev att de upplevde trygghet då de kom i kontakt med personal som 

var kunnig och kompetent. Avslutningsvis så är det återkommande centralt att individen 

känner trygghet och lugn när man upplever sig bli sedd och bekräftad av personalen. Att man 

upplever att personalen lyssnar på en och ser en samt att patienten får vara delaktig och känna 

kontroll. Då dessa väsentliga delar saknades upplevde patienten otrygghet och osäkerhet 

(ibid). 

3.3 Depression i samband med cancer 

Fann et al (2008) belyser sambandet mellan depression och bröstcancer. I denna studie 

uppgav 41 % av kvinnorna hög känsla av stress och 11 % påvisade major depressive disorder 

(MDD). Författarna har i studien kommit fram till att depression i samband med bröstcancer 

är underdiagnostiserat och svårupptäckt i många fall. Vidare kan man i studien se att det 

första året efter diagnos är där patienterna löper högst risk för att hamna i depression. Olika 

faktorer har i undersökningen spelat in så som effekterna av cellgiftsbehandling vilka kan 

vara brist på sexlust och klimakterie-associerade besvär. Fysisk smärta samt trötthet kopplat 

till sömnsvårigheter har också visat sig vara en bidragande faktor till depression. Studien visar 

på att trots den höga prevalensen av MDD hos bröstcancerpatienter har få studier gjorts på 

behandling och interventioner för preventiva åtgärder och insatser.  
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     Deshields et al (2006) tar upp depression hos bröstcancerpatienter efter behandling och 

lyfter att bröstcancerpatienter ofta ser sin diagnos som livshotande. American psychiatric 

association (1994) beskriver ” being diagnosed with a life-threatening illness was recognized 

as one of the traumatic stressors that could precipitate a post-traumatic stress disorder”. 

Dashields et al (2006) bedrev studien under fyra år som uppföljning efter bröstcancerdiagnos 

för att se mönster i psykiska hälsa. Man kom fram till att de flesta patienter upplevde psykisk 

ohälsa inom de första 13 månaderna. Man kom även fram till att yngre kvinnor löpte högre 

risk att hamna i depression pga. att de hade färre resurser att hantera sin egen hälsa. Som 

slutsats i studien kom man fram till att den största resursen för att bibehålla god hälsa var 

stödgrupper där individerna fick möjligheter till att utbyta erfarenheter, frågor samt stöd i att 

hantera situationen. De yngre kvinnorna oroade sig även i högre grad över familjen, döden 

samt över tankar, funderingar och brist på information. 

3.4 Livskvalité och coping 

Brunelli et al, 1998; Horton (2002) tar i en studie gjord på skattning och hantering vid 

cancerrelaterade sjukdomstillstånd upp att psykiska symptom i större uträckning är svårare att 

mäta och skatta än fysiska. De fysiska symptomen hos cancerpatienter observeras, 

uppmärksammas och dokumenteras i allt större uträckning än de psykiska. I studien visar 

forskningen på att detta beror på att psykisk smärta, kognitiva symptom och livskvalité 

riskerar att underskattas av vårdpersonal och att individerna i stor uträckning utvecklar 

copingstrategier för bättre livskvalité. Vad som redovisas som väsentliga copingstrategier för 

en högre livskvalité är problemlösning, informationssökning samt viljan att hitta någon att 

samtala och ventilera med. Stödet från närstående, omgivningen, acceptans, humor samt 

copingstrategier gav i detta fall kvinnorna med bröstcancer en i högre grad bättre livskvalité. 

Studien understryker även vikten av att ha någon att samtala med samt ventilera tankar och 

känslor.  

     Lazarus & Folkman (1999) definierar begreppet coping som ständigt kognitiva och 

beteendemässiga försök att hantera specifika yttre och/- eller inre krav som bedöms som 

påfrestande eller överskrider resurser.  

Brattberg (2008) definierar begreppet coping som en individs krafter och ansträngningar hon 

tar i anspråk för att hantera inre och yttre stressorer. Författaren beskriver att vi hanterar stress 

och motgångar olika bra och att vi vid en allvarlig sjukdom ofta står inför livsomvälvande 

förändringar där vår bemästringsförmåga sätts på prov. Vad det är som gör att vissa hanterar 

svår stress i samband med livsomvälvande händelser medan andra tenderar att hamna i kriser 
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och senare depressioner förklarar författaren som att människan inte lärt sig att handskas med 

förändringen och saknar verktyg. En individs copingförmåga grundläggs i barndomen och 

sedan är det upp till individen att vidareutveckla den. Därför spelar inlärda livsmönster en 

central roll för bemästringsförmågan. En människas erfarenheter och värderingar grundläggs i 

barndomen och en individ med god kontroll kommer med stor sannolikhet i sitt vuxna liv 

känna att hon kan påverka det som påverkas kan och acceptera det som inte kan påverkas. När 

man talar om copingstrategier menar författaren även att personliga resurser spelar in. Med 

personliga resurser talar författaren om skillnader mellan man och kvinna samt personliga 

egenskaper. Kvinnor tenderar exempelvis enligt författaren att söka stöd i högre uträckning än 

män, högutbildade tenderar att använda sig av problemfokusering i allt högre grad, 

inifrånstyrda människor har enligt tidigare forskning högre självtillit och högre KASAM 

(Brattberg, 2008). 

4. Teoretiska perspektiv 

Teoretiska perspektiv för kuratorsyrket inom hälso- och sjukvård innefattar bland annat 

kognitiv teori, kristeori samt KASAM – känsla av sammanhang (Lundin, 2008). Utifrån min 

tidigare forskning och mina respondenters beskrivningar har jag valt ut tre perspektiv 

sjukhuskuratorer använder sig av i arbete med patienter. Kuratorer inom hälso- och sjukvård 

arbetar utifrån ett salutogent synsätt och därför har jag valt att ta med begreppet KASAM, 

inom begreppet KASAM har jag även valt att ta med teori om coping då jag anser det 

väsentligt för studien. Vidare valdes kristeorin som lyfter fram de psykologiska effekter och 

konsekvenser som kan uppstå efter en kris eller ett trauma. (Tamm, 2012). 

4.1 Den salutogena modellen och KASAM 

Kuratorer inom hälso – och sjukvård arbetar utifrån ett sautogent synsätt (Lundin, 2008). Den 

salutogena modellen togs fram av Aron Antonovsky och är kunskapsteoretiskt förankrad i ett 

systemteoretiskt tänkande. Antonovsky ser utifrån den salutogena modellen människan som 

ett öppet system som ständigt är i influens av sin omgivning och måste sträva efter att finna 

en lämplig relation till denna. Det är utifrån detta synsätt stressorer så som genetiska, 

mikrobiologiska och personliga (sjukdomar och livshändelser) som ständigt tenderar att sätta 

systemet ur balans. Vad är det då som gör att vissa människor trots påfrestningar, stress, 

motgångar och sjukdomstillstånd ändå förblir vid god psykisk hälsa? Antonovsky menar 

vidare att det är genom att göra en situation begriplig som vi kan avvärja oss kaos och skapa 

mening och hanterbarhet i en situation, begrepp som för oss in på ett centralt begrepp inom 
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Antonovskys modell d.v.s. KASAM – känsla av sammanhang. Antonovsky har en filosofisk 

metafor där han menar att vi alla simmar i livets flod. I denna flod finns det förgreningar mot 

lugna vatten och förgreningar mot farliga strömvirvlar. Med denna metafor skulle poängen 

vara att olika människor klarar att simma olika bra i denna flod och författaren hävdar att 

individens KASAM har den största betydelsen för huruvida man tar sig fram. Det som 

författaren kallar mönster av livserfarenheter har avgörande betydelse för stark respektive 

svag KASAM vilka kan definieras som starkt socialt stöd eller en stark jag-identitet för hög 

KASAM (Antonovsky, 2005). 

     Antonovsky har utifrån dessa mönster av livserfarenheter utvecklat tre komponenter som 

är väsentliga för att upprätthålla hög KASAM. Dessa komponenter är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  Den första komponenten begriplighet handlar om i vilken 

grad en människa uppfattar yttre och inre stimuli som begripliga.  En människa med hög 

känsla av begriplighet kommer att förvänta sig sammanhängande och tydlig information, 

föredragsvis förutsägbar och begriplig. Den andra komponenten som Antonovsky tar upp är 

hanterbarhet vilken innefattar till vilken grad en människa upplever att resurser står till 

hennes förfogande. Med resurser innebär således de som man själv har men även de andra kan 

erbjuda. En människa som ställs inför en allvarlig sjukdom som har en hög grad av 

hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer inför sin situation, hon kommer trots 

avsaknad av tidigare erfarenheter inför vad som skett känna att hon kan påverka sin situation. 

Den tredje komponenten är meningsfullhet som här beskriver när en människa upplever att 

livet har mening. Då en människa med hög grad av meningsfullhet möter svårigheter tenderar 

hon att se dem som utmaningar snarare än bördor och väljer att se en mening i även det svåra. 

En god känsla av sammanhang är positivt och en låg känsla av sammanhang innebär att 

individen ser det mesta negativt. Dock hävdar Antonovsky att om en individ har hög grad av 

meningsfullhet och hanterbarhet men exempelvis låg grad av begriplighet skulle individen 

känna sig positivt inställd till sin situation och vara positivt inställd till eventuellt tillfriskande. 

Dock skulle avsaknaden av begriplighet kunna göra att individen aldrig riktigt får ett grepp 

om situationen. Det skulle vid en allvarlig sjukdom kunna innebära att information och 

negativa besked förbigår henne (Antonovsky, 2005). 

4.2 Coping 

Lazarus & Folkmans (1999) teori om relationen mellan coping, bedömning och stress är en av 

de mest erkända. Författarna beskriver coping som en reaktion på stress och deras definition 

av coping lyder översatt till svenska ständigt kognitiva och beteendemässiga försök att 
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hantera specifika yttre och/- eller inre krav som bedöms som påfrestande eller överskrider 

resurser. Vidare menar författarna att coping generellt består av tre processer vilka är stress, 

bedömning och coping. I bedömningsprocessen utvärderar individen miljön och 

omgivningens effekt på hennes välbefinnande och livskvalité. I denna process ingår en första 

primär bedömning där individen fokuserar på vad situationen innebär för henne. I den 

sekundära bedömningen lägger individen fokus på bedömning och utvärdering av vad hon 

kan göra i relation till en upplevd obalans. Denna process syftar till interaktioner mellan 

individen och omgivningen och går ut på att individen bedömer vad en situation innebär för 

personligt välbefinnande. Copingprocessen består av två funktioner, en problemfokuserad 

funktion där individen får information om åtgärder till att förändra verkligheten i en för 

tillfället orolig och obalanserad relation. Exempel på problemfokuserad coping kan vara 

handlingsplaner. Den andra funktionen är känslofokuserad coping med syfte att reglera de 

känslor kopplade till stressfyllda situationer. Exempel på känslofokuserad coping kan vara 

emotionellt stöd. 

4.3 Kristeori  

Kristeorin är teorin som beskriver och förklarar ett psykologiskt reaktionsmönster vid en 

traumatisk händelse. Cullberg (2006) definierar kris som en livssituation där tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att man ska klara den aktuella 

situationen. Vidare skiljer han på utvecklingskriser och traumatiska kriser. Utvecklingskriser 

definieras som de kriser där individen upplever sin identitet som hotad. Exempel på sådana 

kriser kan vara separation, identitetsutveckling, tilltro-misstro. Traumatiska kriser definieras 

som en allvarlig yttre händelse som upplevs som ett hot mot ens fysiska existens, sociala 

identitet, trygghet eller mot en individs grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i 

tillvaron. Vidare exempel på sådana kriser kan vara allvarlig sjukdom, dödsfall, arbetslöshet. 

En traumatisk kris utgör ofta ett så pass stort hot mot individens existens och är så 

livsomvälvande att författaren beskriver det som att individen hamnar i en första chockfas. 

Vidare menar författaren att det följer tre faser som är signifikanta för en krisreaktion vid en 

traumatisk kris.  

   Den första fasen, chockfasen kan pågå i allt från en kort stund till några dagar. Det är en 

kort och kraftig process där individen ofta stänger av och använder all energi åt det man inte 

kan hantera. Chockfasen tillsammans med reaktionsfasen, vilken är den andra fasen i 

krisfaserna, utgör den akuta krisen som tidsmässigt inte bör pågå längre än fyra till sex 

veckor. I detta skede börjar individen ta in vad som hänt, man blir mer medveten och man kan 
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börja se försvarsmekanismer som ofta fungerar som ett omedvetet psykologiskt skydd mot hot 

och fara. Isolering, bortträngning och dissociativa symptom är vanliga under denna fas. 

Bearbetningsfasen som är den tredje fasen kan sedan pågå under upp till ett år och består ofta 

av upp och nedgångar men med en ljusare framtidstro.  

När nyorienteringsfasen som är den slutliga fasen träder in kan man se att en ny händelse 

startat i livet och att individen försonats med vad som hänt (ibid) 

     Efter traumatisk kris och stress talar man om posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 

Michel et al (2010) delar upp en traumatisk händelse i fyra dimensioner som författarna 

kategoriserar som kroppsskada med olika allvarlighetsgrad, dödshot, vittnesupplevelser med 

olika grad av emotionell, geografisk och hjälplöshet samt hot mot integriteten. Vidare 

beskriver författarna att det främst tycks vara riskfaktorer som ligger till grund för att utveckla 

PTSD. Riskfaktorer som ett lågt självförtroende, tidigare erfarenheter så som 

traumaupplevelser och/- eller barndomsupplevelser samt miljön d.v.s. den situation man för 

tillfället befinner sig i då det traumatiska inträffar. Faktorer så som arbetslöshet, stress, 

familjekonflikter eller andra faktorer som redan innan gjort individen sårbar. Biologiska 

faktorer d.v.s. gener är ytterligare en riskfaktor för traumatisk stress och vidareutvecklande till 

PTSD. En nedsatt neurokognitiv förmåga innan traumat kan likaså medföra en risk för att 

utveckla PTSD (ibid). Författarna belyser vidare sårbarhetsmodellen. Inom denna tar de upp 

betydelsen av arvet, uppväxtmiljön och den aktuella livssituationen. Är dessa faktorer inte i 

balans finns risk att utveckla PTSD. De flesta människor drabbas någon gång eller flera 

gånger i livet av traumatiska händelser men forskning har visat att en mindre andel löper risk 

att hamna i posttraumatiska stressreaktioner till följd av traumatiska kriser. Socialt stöd är en 

viktig skyddsfaktor, ett väl fungerande nätverk och professionellt stöd likaså. En 

grupptillhörighet kan utgöra en oerhört viktigt skyddsfaktor så som föreningar och 

stödgrupper (ibid).  

5. Metod och material 

Syftet med min uppsats och undersökning var att förstå upplevelser av stöd hos 

bröstcancerpatienter samt att ta reda på vilka faktorer det är som gör att vissa människor 

klarar av att hantera sjukdomar medan andra tenderar att hamna i kriser och depression. För 

detta valdes en kvalitativ forskningsansats för att förstå och beskriva respondenters 

upplevelser och berättelser ur respondentens synvinkel. En nära dialog med respondenterna 

eftersträvades. Detta dels för att ämnet är känsligt och det är viktigt som uppsatsskribent att 

skapa tillit och tilltro i processen. Svårigheter med att intervjua cancerpatienter är just att 
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ämnet är så pass känsligt och svårt att prata om för den som genomgått processen. Detta 

innebar att det fanns problematik i sökandet efter respondenter. Då respondenter ställer upp i 

en undersökning inom ett ämne som cancer ställer det krav på uppsatsskribenten att i hög grad 

ta hänsyn till de etiska överväganden samt skapa en tillit och tilltro. Vidare använder man den 

kvalitativa metoden för att få en förståelse för respondenternas berättelser, upplevelser och 

historier där respondentens subjektiva beskrivning är i fokus. (Bryman, 2011).  

     Intervjuerna genomfördes via en semistrukturerad intervju. För detta tillämpades en 

intervjuguide då det var vissa ämnen som jag som intervjuare ville beröra. Dock följde inte 

intervjuguiden eller frågorna någon kronologisk ordning utan fokus låg på ett öppet samtal 

med öppna frågor och på respondenten och dess upplevelser och berättelse. En inspelning 

genomfördes av intervjuerna.  

     För uppsatsens syfte tog jag kontakt med föreningar då jag eftersträvade ett urval av före 

detta cancerpatienter. Detta i sin tur för att jag eftersträvade en distans från respondenternas 

sida och en möjlighet för respondenterna att kunna ge en återblick i hur de idag ser på hur 

sjukdomsförloppet såg ut. Mitt sökande efter respondenter pågick under ca tre veckors tid. 

Under denna tid tog jag kontakt med diverse organisationer. Som uppsatsskribent hade jag 

kontakt med cancerfonden, ung cancer, onkologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt 

att jag sökte på webben efter mindre privata föreningar som livslust. Jag fick efter en tid 

kontakt med en privat ideell förening som heter ”Johanna” efter sökande på webben och fick 

via den föreningen svar från två respondenter.  

     Totalt gjordes två intervjuer a 2. 15 timmar respektive 1.5 timma. Den valda platsen för 

intervjuerna blev ett hotell där vi träffades och höll intervjun. Jag hade tidigare varit i kontakt 

med personalen på hotellet som då vi kom dit hänvisade oss till en plats vi kunde hålla 

intervjun. Vi beställde in kaffe, fick sitta i soffor, avskilda från restaurangen. Platsen hade 

stämningsfull belysning. Inledningsvis informerades respondenterna via mejl om syfte, etiska 

aspekter samt lite information om mig och hur de kunde nå mig. På plats för intervjuerna fick 

respondenterna även mer grundläggande information om min uppsats, syfte, mål, etik samt 

övrig användbar information så som informationsuppgifter till mig. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är det av stor vikt att värna om och informera om de etiska principerna och 

respondenterna blev kontinuerligt informerade om etik samt att inspelningarna skulle raderas 

efter databearbetning. Respondenterna blev informerade om att syftet var att de skulle 

beskriva sina upplevelser och beskriva sin berättelse och respondenterna var tacksamt 

generösa i sina berättelser och beskrev sina upplevelser. 
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Kvale & Brinkmann (2009) menar att man genom att strukturera materialet i text ger en 

tydligare överblick vilket lämpar sig bättre för vidare analys. Med detta i åtanke började jag 

efter intervjuerna min transkribering varpå jag satte mig för att lyssna igenom mina intervjuer. 

Intervjuerna sammanfattades var och en och pausades och spolades tillbaka för att få citat. Så 

som urvalet gjordes valdes det som tycktes irrelevant för undersökningen bort dvs det som 

inte motsvarade eller kunde knytas till min intervjuguide, syfte, frågeställningar eller 

problemformulering. Totalt blev min sammanfattning på åtta, respektive, elva sidor varpå 

sammantaget hela sammanfattningen blev nitton sidor. När jag nu hade en sammanfattad text 

av hela mitt material gav det mig en tydligare bild för vidare och mer precis analys.    

     Vidare som analysmetod valde jag att använda mig av intervjuanalysmetoden ad hoc. Ad 

hoc metoden är en av de vanligaste metoderna inom intervjuanalys och går ut på att man 

kombinerar olika analysstrategier för att skapa mening och sammanhang i materialet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I valet av analysmetod valde jag att använda mig av ett eklektiskt 

tillvägagångssätt där jag valde att kombinera två analysmetoder: Meningskategorisering och 

meningskoncentrering. Då jag i min databearbetning transkriberade och sammanfattade mina 

intervjuer användes meningskategoriseringen här för att skapa tydliga kategorier utifrån 

berättelsen. Utifrån dessa kategorier och teman möjliggjordes en jämförande analys där man 

kunde söka efter likheter och olikheter i berättelserna, samt göra kopplingar och jämförelser 

till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I meningsreduceringen koncentrerades texten 

och reducerades ner till mer precisa citat och meningar. I min databearbetning har 

respondenternas namn ändras och med risk för att respondenternas ålder skulle kunna härleda 

till identifiering har dessa likaså tagits bort. Känsliga uppgifter som framkommit har även 

dessa valts att inte tas med i redovisningen för att stärka konfidentialiteten  

5.1 Etiska överväganden 

Det finns svårigheter i att intervjua cancerpatienter. Detta för att det är ett känsligt ämne. Ett 

ämne ofta förknippat med oro, ångest, död och sorg. Att intervjua en före detta cancerpatient 

kan då ämnet är så pass känsligt innebära ett större ansvar för intervjuaren att ta hänsyn till de 

etiska principerna. Vidare har jag som uppsatsskribent i min undersökning lagt stor vikt vid 

de etiska överväganden då fokus för mig har legat på att få mina respondenter att känna tillit 

och tillförsikt.  

Bryman (2011) tar upp de etiska principer som är aktuella i forskningsprocessen och som rör 

bland annat frivillighet, integritet och konfidentialitet. Nedan nämns de fyra etiska principer 
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som gäller för forskning och dess process samt hur jag som uppsatsskribent tagit hänsyn till 

dem.  

Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rättighet till tillräcklig information för att kunna 

avgöra om de vill medverka i en undersökning eller inte. Principen om samtyckeskravet 

handlar om deltagarnas godkännande och samtycke till val att delta eller avstå från att delta i 

en undersökning utifrån mesta möjliga information. Samtyckeskravet handlar också om att 

upplysa deltagarna om att de när som helst kan välja att avstå och/- eller avbryta sin 

medverkan (ibid). Vid min undersökning fick mina respondenter ut formulär om min uppsats 

syfte, mål samt information om metod och tillvägagångssätt. Mina respondenter upplystes om 

de etiska principerna och blev även informerade vid intervjutillfället återigen om etik, syfte 

mål samt fick i början och i slutet information om att de när som kunde kontakta mig om de 

hade synpunkter, frågor eller om de upplevde att något kändes obehagligt.   

Informationskravet syftar till att informera deltagarna om studiens aktuella syfte (Bryman, 

2011). Vid första kontakten med mina respondenter blev de via ett formulär informerade om 

studiens syfte, mål, metod och tillvägagångssätt. De blev även informerade om de etiska 

principerna jag tar hänsyn till under min studie och intervju från början till slut och vid 

intervjutillfället blev respondenterna återigen informerade om etik, syfte och mål. För mig 

som uppsatsskribent var det viktigt att informera mina respondeter om syftet och målet med 

min uppsats, samt att de fick läsa igenom min intervjuguide och bilda sig en uppfattning om 

undersökningens upplägg innan intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om respondenterna som framgår i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Före och i samband 

med mina intervjuer med respondenterna för min undersökning informerades de om de etiska 

principer samt att jag tar största hänsyn till konfidentialitet. Då jag som uppsatsskribent hade 

önskemål om att spela in intervjuerna ställdes frågan i samband med intervjutillfället till mina 

respondenter varpå de båda kvinnorna godkände inspelning där jag informerade att alla 

inspelningar kommer raderas efter databearbetning. Information till mina respondenter gavs 

även ut angående att om de skulle känna att de ville ångra eller ta tillbaka ett uttalande eller ha 

andra önskemål skulle jag finnas tillgänglig på mejl och telefon. Detta etiska övervägande 

lade jag även stor vikt vid. Då mitt fokus låg på en nära dialog och en förhoppning att få mina 

respondenter att känna tilltro och tillförsikt var det av stor vikt för mig att respondenterna 

kände tillit till konfidentialiteten.  

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter angående deltagare endast får användas i 

forskningssammanhang och med hänsyn till vetenskaplig moral och etiska principer (Bryman, 
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2011). Denna princip har jag i min studie tagit hänsyn till då jag varit tydlig gentemot mina 

respondenter med syfte och mål med min uppsats samt hur och vart den kommer att användas.  

     I en kvalitativ studie använder man sig av termerna trovärdighet och äkthet för bedömning 

(Lincoln & Guba, 1985). Trovärdigheten består av fyra delkriterier, den första är 

tillförlitlighet som handlar om att man rapporterar de resultat man inhämtat till de personer 

som är del av den sociala verklighet som studerats för att bekräfta att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt. En svårighet i min undersökning att ämnet är känsligt och att det 

funnits svårigheter i att finna frivilliga respondenter. Trovärdigheten anser jag som 

uppsatsskribent har delvis uppfyllts då min inhämtade tidigare forskning har varit i enlighet 

med det jag vill studera och bekräftats och dementerats i resultatet. Problemet har varit att jag 

endast haft två respondenter vilket kan minska trovärdigheten dock har de intervjuade 

respondenterna varit öppna och jag som uppsatsskribent har fått mycket bred information 

vilket trots endast två respondenter kan stärka trovärdigheten. Det andra kriteriet är 

överförbarhet vilket innebär att man skapar en tät och fyllig redogörelse av forskningen. Detta 

har varit framgångsrikt inom min tidigare inhämtade forskning men i min egen studie har 

detta varit problematiskt att genomföra då jag endast hade två respondenter vilket skapar 

svårigheter att göra resultaten överförbara. Inom detta kriterium känner även jag som 

uppsatsskribent att jag trots endast två respondenter och trots det känsliga ämne fått god 

information som skulle kunna överföras på andra studier. Det tredje kriteriet är pålitlighet 

vilket motsvarar reliabiliteten (Lincoln & Guba, 1985). Pålitligheten innebär att jag som 

uppsatsskribent har en full redogörelse för alla faser i processen. Detta kriterium har jag lagt 

stort fokus på då jag endast har två respondenter vilket gör det extra viktigt att redogöra för 

momenten. Det fjärde och sista kriteriet är äktheten vilket innefattar uppsatsskribentens 

personliga värderingar. Som uppsatsskribent valde jag ett område som jag hade lite kunskap 

om men som jag var väldigt intresserad av. Detta innebar att jag heller inte gick in med 

värderingar om vad jag tyckte om problemet och syftet då jag inte visste om det var på ett 

visst sätt. Att jag hade lite eller ingen kunskap om ämnet ser jag som uppsatsskribent som en 

fördel och innebar för studien en hög äkthet.  

     Generalisering inom kvalitativ forskning handlar om i vilken grad studiens resultat kan 

appliceras på andra personer, situationer och forskning. Generalisering inom kvalitativ 

forskning kan uttryckas som analytisk. Genom att göra blygsamma spekulationer och 

vägledningar om resultatets användbarhet i andra situationer betraktas forskningsresultatet 

som perspektiv snarare än sanning. Inom analytisk generalisering är läsaren länken mellan 

resultaten och nya situationer att använda resultaten i. Detta kallas användargeneralisering och 
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handlar om att läsaren väljer vad han eller hon tycker är användbart i situationen (Thornberg 

& Fejes, 2009). Som uppsatsskribent kan jag se att studiens resultat kan appliceras på tidigare 

forskning och fall. Men då jag endast intervjuade två respondenter finns svårigheter i graden 

av generaliserbarhet. Vidare anser jag att det resultat jag som uppsatsskribent presenterat 

stämmer överens med min empiri men att endast göra en kvalitativ studie på två respondenter 

innebär svårigheter till generalisering.  

6. Resultat och analys 

6.1 Sammanfattning av kvinnornas berättelser och upplevelser  

Eva 

Eva är en medelålders kvinna som bor i en stor stad. 

Eva berättar inledningsvis om vad stödet i och med sjukdomen har betytt för henne. Hon 

berättar att hon under tiden fann stort stöd i Bröstcancerföreningen Johanna och att stödet från 

familj och vänner var viktigt. Vidare beskriver hon att hon även vid ett tillfälle i samband med 

en strålning då hon mådde dåligt fann stort stöd hos en kurator som fanns där för henne under 

en tid. Beskedet beskriver Eva som fruktansvärt, hon berättar om ångesten hon drabbades av i 

samband med sjukdomen som hon idag lärt sig leva med. Eva berättar om bristen på 

information från sjukvårdens sida beträffande just ångest, biverkningar och andra kroppsliga 

symtom som skulle kunna komma uppstå. Då sjukvården inte står för några hjälpmedel 

förklarar hon även att hon fått bekosta allt själv, något som varit dyrt men enligt henne 

nödvändigt för hennes hälsa. Eva beskriver sig själv som en stark, glad och positiv individ 

och att detta varit en stor tillgång under och efter sjukdomen. Stödet från familj och vänner 

har varit oerhört viktigt och hon poängterar att alla bör ha en samtalspartner. Eva känner att 

hon haft tur beträffande att hon fick just kuratorn som kontakt som varit stort stöd. Eva 

beskriver även att cancern förändrat henne som person och att hon njuter av livet på ett annat 

sätt nu och värderar livet annorlunda. Hon förklarar att det inte är någon ide att oro sig i 

onödan. Både psykiskt och fysiskt blir hon påmind om cancern men förklarar att hon får lösa 

problemen om de uppstår och inte leta efter dom. Eva beskriver slutligen att hon aldrig blir 

färdig med att bearbeta cancern och hon förklarar det som att om man en gång fått cancer är 

det en kronisk sjukdom, ”Bryter du benet lagar du det så det bra sen. Men när du haft cancer 

så är du bättre eller bra men du alltid sjuk, cancer är cancer.” Eva 
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Karin   

Karin är en medelålders kvinna som bor i en stor stad. 

Karin berättar inledningsvis att hon för inte så länge sedan blev färdigbehandlad och hon 

beskriver att hon fysiskt börjar bli bättre men att det psykiskt nog tar ett tag till. Hon berättar 

att hon varit med i en forskningsstudie och hon beskriver forskningssköterskan där som ytterst 

väsentlig för henne och hennes största stöd. Forskningsstudien och forskningssköterskan är 

det som under förloppet varit konstant och kontinuerligt, beskriver Karin. Enligt Karin har 

vården och onkologteamet medicinskt sätt varit så bra de kan både fysiskt och psykiskt. Karin 

beskriver vidare att stödet från forskningssköterskan med sitt stora intresse och engagemang 

var oerhört viktigt för henne samt även att vännerna varit enormt viktiga och betydelsefulla. 

Vid ett tillfälle då hon inte mådde så bra förklarar hon att hon kom hon i kontakt med en 

kurator och tog emot hjälpen och beskriver då att hon blev irriterad och besviken då 

samtalsserien avbröts pga. att kuratorn tog semester. Karin har även funnit stort stöd hos en 

organisation som heter stödkompisarna där hon även fått mycket hjälp och resurser till 

återhämtning och rehabilitering. I övrigt berättar hon att hon fått bekosta och driva på mycket 

själv och hon förklarar att hennes styrka nog är vad som gjort att hon många gånger orkat 

göra allt hon gjort. Vidare beskriver hon att hon har fightats mycket med kroppen och 

biverkningar och hon beskriver även den underliga bubblan man befinner sig i då man 

drabbas av en allvarlig sjukdom varpå hon förklarar att dagliga rutiner håller henne flytande. 

Hon upplever att sjukvården brister i samtalsresurser och information och Karin förklarar 

även att man får ligga på och ropa högst, den som syns och hörs mest får mest hjälp och bäst 

vård menar Karin. Slutligen förklarar hon att hon tycker det är sorgligt att det inte fungerar 

bättre, den psykiska biten med omhändertagande av hur man mår. Hon poängterar även att 

hon är tacksam över att hon fann styrkan och kraften och hade skyddsfaktorerna men menar 

att det finns de som inte har det. 

6.2 Upplevelser av stöd under och efter sjukdom 

Bakker et al (2000) beskriver att många patienter upplevde trygghet då de kom i kontakt med 

personal som var kunnig och kompetent. Det är även centralt att individen känner trygghet 

och ett lugn när man upplever sig bli sedd och bekräftad av personalen samt att patienten får 

vara delaktig och känna kontroll. Då dessa väsentliga delar saknades upplevde patienten 

otrygghet och osäkerhet.  

Eva berättar om tryggheten i kuratorn hon kom i kontakt med i samband med en strålning då 

hon mådde väldigt dåligt. Eva var inte medveten om vilka konsekvenser en strålning kunde 
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medföra och fick ångest och fick då en remiss från en läkare till en kurator. Eva beskriver 

henne som ”helt fantastisk”. ”Jag behövde henne då” Eva. 

Eva gick hos kuratorn 10-14 gånger och hade bestämda tider hon gick där.  I detta skede 

upplevde Eva att sjukvården tog sitt ansvar gällande den psykosociala vården men innan 

upplevde hon det inte som så. 

”Jag hade nog aldrig kommit i kontakt med kuratorn om jag inte klappat ihop där under 

strålningen, men det kan hända att jag hade sökt upp det själv” Eva. 

Karin berättar att hon mådde väldigt dåligt efter sina strålbehandlingar och att hon då hade 

samtal med en läkare som skrev en remiss till en kurator. Vid detta tillfälle mådde inte Karin 

så bra varpå hon accepterade remissen. ”Jag tar vad jag får” Karin. 

Karin berättar att hon då fick en samtalsserie i fem samtal med kuratorn och introduktionen 

blev bra, likaså det andra samtalet. Sedan ringde kuratorn till Karin och berättade att allting 

skulle ställas in för kuratorn ska ha semester. 

”Detta gjorde mig riktigt irriterad, det flöt ut i sanden och sen blev det inget mer. Jag undrar 

om det finns organisation för det psykosociala omhändertagandet” Karin. 

Karin förklarar vidare att forskningsgruppen hon var med i är den som varit kontinuerlig 

under tiden hon var sjuk.  Karin berättar vidare att forskningssköterskan visade engagemang 

och uppmärksamhet. ”Jag uppskattade att sköterskan ringde upp mig ibland och frågade hur 

jag mådde och var uppmärksam och engagerad” Karin. 

”Mitt största stöd fann jag i forskningssköterskan och mina vänner” Karin. 

     Shaha & Bauer-Wu, 2009; Fitch et al (2008) beskriver i sin studie att kvinnor saknade 

stödet, informationen, upplysningen och utbildning kring sin sjukdom från vårdpersonalen 

varpå ensamhet och isolering blev en bidragande faktor. Kvinnorna fann då sitt största stöd i 

familj, vänner och andra kvinnor i liknande situation. 

Eva fann sitt största stöd i bröstcancerföreningen Johanna. Eva beskriver att det är så skönt 

hos organisationen Johanna, alla förstår och man behöver inte säga så mycket. 

”Ibland kanske man inte vill prata med dem som är allra närmast utan man vill ha någon som 

är utanför” Eva. Vidare beskriver hon även stödet från sin omgivning som oerhört värdefullt.  

”Där fick jag ju mycket bekräftelse” Eva. 

Eva berättar att hon i samband med en strålning fick ångest och illamående, något som hon 

upplevde sig inte blivit informerad om och beskriver detta som väldigt skrämmande och 

obehagligt.  

”Jag tror att ångest och oro hade kunnat minimeras om jag blivit bättre informerad” Eva. 
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Evas anhöriga fick ingen information om att prata med någon, Eva informerade sin dotter om 

att organisationen Johanna fanns. 

Karin berättar avslutningsvis att vad beträffade stöd för hennes man kring hennes sjukdom har 

det inte funnits något, hennes man har inte fått någon hjälp, stöd eller information. Vidare 

berättar hon att hon inte kunnat hjälpa honom. Karin berättar även att hon inte har fått frågan 

från sjukvården om hennes familj behöver samtal eller stöd. 

6.3 Upplevelser av KASAM och coping  

Brunelli et al, 1998; Horton (2002) visar i en studie gjord på skattning och hantering vid 

cancerrelaterade sjukdomstillstånd psykiska symptom i större uträckning är svårare att mäta 

och skatta än fysiska. De fysiska symptomen hos cancerpatienter observeras, uppmärksammas 

och dokumenteras i allt större uträckning än de psykiska. I studierna visar forskningen på att 

detta beror på att psykisk smärta, kognitiva symptom och livskvalité tenderar att underskattas 

av vårdpersonal. 

”Och vad händer sen då, vacklar man ut därifrån då från strålenheten på bottenvåning på 

jubileumskliniken, ut bland ställningarna och tänker. Vad gör jag nu?” Karin. 

”Där har sjukvården absolut ingenting att komma med, ingenting! ”Karin. 

Vad gäller bearbetningen har Karin fått sköta det på egen hand. Det är Karin själv som har fått 

leta upp allt detta. Vården ger ut broschyrer.  

Karin beskriver att hon på egen hand hittade en förening som heter CTRF som hon fått 

rehabiliteringspengar från. Men för att orka och klara av att ta tag i allt själv skulle Karin säga 

att det krävs en viss personlighet och en viss styrka. 

”Det är så otroligt mycket kontakter och mycket att hålla iordning på” Karin. 

”En fördel om man ska säga så med att ha cancer är att det finns mycket kringresurser” 

Karin. 

     Lazarus & Folkman (1999) beskriver copingprocessen som bestående av två funktioner, en 

problemfokuserad funktion där individen får information om åtgärder till att förändra 

verkligheten i en för tillfället orolig och obalanserad relation. Exempel på problemfokuserad 

coping kan vara handlingsplaner. Den andra funktionen är känslofokuserad coping med syfte 

att reglera de känslor kopplade till stressfyllda situationer. Exempel på känslofokuserad 

coping kan vara emotionellt stöd. 

Eva har arbetat väldigt mycket, hon har gått i sjukgymnastik, simmat och enligt henne gjort 

allt man ska och kan göra.  
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”Allt detta jag har gjort, all rehabilitering har jag gjort på mina lediga dagar, medan jag 

samtidigt har jobbat. Men det är nog också bra, då gräver man nog heller inte ner sig.” Eva. 

Det är mycket inom vården som Eva fått bekosta själv, beskriver hon. Men hon orkar inte 

bråka om det.  

”Min hälsa går ju före och vad ska jag göra, vem ska jag bråka med. Jag måste ju ha mina 

saker för att må bra” Eva. 

Karin beskriver att sjukvården inte har erbjudit rehabilitering, hon berättar att efter behandling 

skickar de bara iväg henne och hälsar henne på återbesök om ett år. 

Karin beskriver att hon fått den hjälpen, stödet och informationen hon har behövt. Detta för 

att hon själv sett till att skaffa den. Hon menar att det inte alls fanns de resurserna och 

tillgången. Vad gäller hjälp och stöd att bearbeta känslor, frågor och tankar beskriver Karin i 

citat: ”Ja, frågor och tankar men definitivt inte känslor. Dom får man sköta själv. 

Det är sorgligt att det inte fungerar med den delen av omhändertagandet av hur man mår och 

familjen” Karin. 

”Det är så otroligt mycket kontakter och mycket att hålla iordning på när man ska göra allt 

själv” Karin. 

För att orka och klara av att ta tag i allt själv skulle Karin säga att det krävs en viss 

personlighet och en viss styrka. 

     Det som Antonovsky kallar mönster av livserfarenheter har avgörande betydelse för stark 

respektive svag KASAM vilka kan definieras som starkt socialt stöd eller en stark jag-

identitet för hög KASAM (Antonovsky, 2005). 

Brattberg (2008) menar att en individs copingförmåga grundläggs i barndomen och sedan är 

det upp till individen att vidareutveckla den. Därför spelar inlärda livsmönster en central roll 

för bemästringsförmågan. En individ med god kontroll kommer med stor sannolikhet i sitt 

vuxna liv känna att hon kan påverka det som påverkas kan och acceptera det som inte kan 

påverkas. 

”Jag kan bara vara tacksam att jag hade skyddsfaktorerna själv och den styrkan” Karin. 

Eva tror att det beror på vem man är för typ av person, just att man gör val att vara kvar i en 

bubbla eller göra saker. Som person beskriver hon sig som envis, aktiv men gillar samtidigt 

lugnet och ensamheten. Hon beskriver sig som ärlig och säger vad hon tycker. 

”Mina egenskaper har nog varit en tillgång” Eva. 

Karin berättar att det skulle behövas någon som tar tag i saker, hon berättar att så fort hon inte 

haft full koll faller saker mellan stolarna. Vidare berättar Karin att hon egentligen inte orkat 

ha så mycket koll som hon haft men hon menar också att det varit nödvändigt. 
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”Det är en sådan underlig bubbla med en allvarlig sjukdom så dagliga rutiner håller mig 

flytande, där har jag haft vänner som sagt till mig att jag måste ha rutiner” Karin. 

     En människas erfarenheter och värderingar grundläggs i barndomen och när man talar om 

copingstrategier menar författaren att personliga resurser spelar in. Kvinnor tenderar att söka 

stöd i högre uträckning än män, högutbildade tenderar att använda sig av problemfokusering i 

allt högre grad, inifrån styrda människor har enligt tidigare forskning högre självtillit och 

högre KASAM (Brattberg, 2008). 

Eva berättar att många har sagt till henne att det är hennes positiva, glada sätt som gjort att 

hon fixat det och gjort henne frisk. ”Men cancern kommer att finnas med hela livet och tvivlet 

kommer att finnas där hela livet också, jag blir ständigt påmind på olika sätt, både fysiskt och 

psykiskt men det blir lättare allt efter tiden går” Eva. 

”Har man fått bröstcancer är det en kronisk sjukdom, men man får ju lösa problemen när 

dom uppstår, det finns ju ingen ide att oroa sig i onödan” Eva. 

     Antonovsky (2005) beskriver att KASAM går ut på att människan har olika förmågor att 

hantera stress, kriser och motgångar och Antonovsky menade att när en allvarlig händelse 

uppstår är det hur individen hanterar detta som är avgörande för om det leder till sjukdom 

eller bättre livskraft. 

”Dels är det personlighet, dels är jag lite grävling, får jag ett bra bett släpper jag inte. Sen 

var det nog var rätt stabilt för övrigt hos mig. Men vad gör man när det snurrar, när folk inte 

har nätverk, när man har andra problem, andra sjukdomar” Karin. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden valdes då den används för att fånga respondentens beskrivning och 

upplevelser och för forskaren skapa en förståelse (Bryman, 2011). Vid intervjutillfället bestod 

uppsatsintervjun av guide i sin tur bestående av en uppställning frågor knutna till syftet, 

frågeställningarna och den tidigare forskningen. Intervjuguiden följde inte kronologisk 

ordning och benämndes semistrukturerad. Jag anser att valet av metod, kvalitativ fångade upp 

mina respondenters berättelser och beskrivningar bra samt gav mig som uppsatsskribent en 

tydlig förståelse. Intervjuguiden besvarades av mina respondenter väl då de var öppna med att 

berätta och gav mig som uppsatsskribent ett bra material att transkribera och bearbeta. Då jag 

spelade in mina intervjuer samt antecknade underlättade detta transkriberingen. Jag 

meningskategoriserade mitt material utifrån mitt syfte, frågeställningar och tidigare forskning 
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för att ge läsaren en tydligare bild av vad jag kommit fram till. Detta underlättade även för 

mig som uppsatsskribent att transkribera mitt material och meningsreducera texten till det 

som var väsentligt för uppsatsarbetet.  

     Man menar att det finns svårigheter med en för liten urvalsgrupp då möjligheterna för att 

testa hypoteser och se skillnader och likheter minskas (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta var 

jag medveten om men den största problematiken jag stötte på som uppsatsskribent var då jag 

skulle söka respondenter för min studie. De största svårigheterna som jag ser det var att finna 

frivilliga respondenter som ville ställa upp i samtal då ämnet är så pass känsligt. Att intervjua 

före detta cancerpatienter är ett ämne som är känsligt och ofta förknippat med oro, ångest, 

sorg och död. Då jag som uppsatsskribent ringde och mejlade till organisationer och 

föreningar fick jag vid upprepade tillfällen svar att individerna inte ville ställa upp då det var 

för känsligt, för jobbigt att prata om eller att de hade så mycket att arbeta med psykiskt. Detta 

ledde mig som uppsatsskribent in på att söka före detta cancerpatienter med tron att det skulle 

ha skapat en distans. Vad jag då vid flertalet gånger i mitt sökande efter respondenter fick till 

svar var samma som ovan. Ämnet är känsligt och jobbigt att prata om. Att jag fick två 

respondenter via föreningen ”Johanna” är jag tacksam för, två respondenter som var ärliga, 

öppna och givmilda. Detta medförde att min undersökning kunde genomföras och med ett 

starkt underlag trots endast två respondenter. Överförbarheten, pålitligheten och 

trovärdigheten är möjligen snäv men kvinnornas öppenhet, ärlighet, tillit och tilltro har i min 

mening gjort resultaten överförbara och trovärdiga. Men cancer är ett känsligt ämne, i 

synnerhet i kvalitativa studier. Jag använde mig vidare av ad hoc metoden för att 

meningsreducera och meningskategorisera mitt material jag fått från mina respondenter 

genom transkribering. Detta för att endast redovisa det av relevans för mitt syfte 

frågeställningar och problem. Vidare knöt jag min tidigare forskning jag sett inom ämnet samt 

mina teoretiska perspektiv till mina respondenters berättelser och preciserade de i tydliga 

meningar och citat. Det som jag som uppsatsskribent inte ansåg relevant för syftet och inte 

knöt till tidigare forskning valdes alltså bort.  

     Att jag endast fick två respondenter till mitt uppsatsarbete ser jag som ett problem vilket 

kan bidra till lägre trovärdighet, äkthet samt svårigheter till generalisering. Dock fick jag via 

mina två respondenter svar på mina frågor och mitt syfte besvarandes så jag är nöjd med detta 

och kan trots få respondenter se en trovärdighet och överförbarhet. Som nämnt ovan är cancer 

ett känsligt ämne och i synnerhet i kvalitativa studier. Detta för att det blir mer personligt och 

intimt. Att göra en kvantitativ studie kring cancerpatienters upplevelser och erfarenheter kring 

sjukdom upplever jag som uppsatsskribent skulle bidra till högre trovärdighet och äkthet då 
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det för respondenterna inte skulle kännas lika personligt. Vid en kvalitativ studie är tilliten 

och tillförsikten för respondenten av stor vikt anser jag som uppsatsskribent vid ett ämne som 

är såpass känsligt, personligt och avskalat.  Kvale & Brinkmann (2009) anser att det är bra om 

man sammanfattar sitt intervjumaterial inför analysprocessen för att underlätta vilket jag tog 

åt mig av. Vidare i analysprocessen upplevde jag att meningskategorisering underlättar för 

läsaren såväl som för mig som uppsatsskribent och ger en tydligare bild om vad som framgått.  

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur cancerpatienter ser på stöd i samband med 

sjukdom samt vilka faktorer det är som gör att vissa människor klarar av att hantera 

sjukdomar medan vissa har större benägenhet hamna i kriser och depression. Begrepp som 

KASAM, coping och kris var i studien centrala. Som uppsatsskribent ser jag att jag fått mina 

frågor besvarade. Den främsta anledningen till att vissa människor tenderar att hantera 

sjukdomar och svåra livsomvälvande händelser i livet bättre är personliga resurser, stark jag-

identitet, ett socialt nätverk samt tidigare erfarenheter. Vad jag även sett i min studie är att en 

hög KASAM är centralt för bibehållande av god psykisk hälsa. Tidigare forskning samt min 

studie visar att en individ ofta utvecklar copingstrategier vid en allvarlig händelser så som en 

sjukdom för att skydda sin identitet men utan personliga resursers, hög KASAM, socialt 

nätverk och/-eller en stark jag-identitet kan en individ lättare tendera att hamna i depression 

senare.  

     Fann et al (2008) tar i sin studie upp sambandet mellan depression och bröstcancer. I 

denna studie uppgav 41 % av kvinnorna hög känsla av stress och 11 % MDD. Författarna har 

i studien kommit fram till att depression i samband med bröstcancer är underdiagnostiserat 

och svårupptäckt i många fall.  

 7.3 Upplevelser av stöd 
Att drabbas av cancer skapar starka känslomässiga reaktioner hos de drabbade människorna. 

Många upplever och beskriver diagnosen som i första hand en stor chock, en osäkerhet och 

något som skapar ett förvirrande tillstånd. (Cullberg Weston, 2001).  

     Vid en undersökning gjord på unga kvinnors upplevelser av bröstcancer ur ett psykosocialt 

perspektiv var det många kvinnor som oroade sig över rädsla att dö, men främst för att de var 

rädda för att gå miste om barnens uppväxt. Många kvinnor oroade sig över att sjukdomen 

skulle komma tillbaka vid senare tillfälle i livet eller föras över till barnen (Connell et al, 

2006) 
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     Som uppsatsskribent har jag i min studie funnit att kvinnorna fann stort stöd i stödgrupper. 

Vad jag kan se utifrån tidigare forskning som refererats är att kvinnorna i stor grad upplevde 

en osäkerhet, brist på kontroll samt rädslor över framtiden, döden och andra existentiella 

frågor. Att man i tidigare studier tar upp cancerdiagnoser som för individen något livshotande 

och något som anses så traumatiskt att det kan leda till PTSD ser jag som något väldigt 

allvarligt. Att tidigare studier också belyser att psykiska symtom tenderar att underskattas av 

vårdpersonal ser jag som uppsatsskribent i detta sammanhang som ytterst oroväckande.  

     Shaha & Bauer-Wu, 2009; Fitch et al (2008) beskriver i sin studie att kvinnor saknade 

stödet, informationen, upplysningen och utbildning från vårdpersonalen angående deras 

sjukdom varpå ensamhet och isolering blev en bidragande faktor. Kvinnorna fann då sitt 

största stöd i familj, vänner och andra kvinnor i liknande situation. 

     Vad som framgått i min studie är att Karin, en av de två respondenterna beskrev tillgången 

beträffande stöd från vården som något som rann ut i sanden då hon blev utskriven. Vad 

gäller bearbetningen har Karin fått sköta det på egen hand. Det är hon själv som har fått leta 

upp allt detta. Hon beskriver vidare att hon på egen hand hittade en förening som heter CTRF 

som hon fått rehabiliteringspengar från. Men för att orka och klara av att ta tag i allt själv 

skulle Karin säga att det krävs en viss personlighet och en viss styrka.  

I min studie beskriver även Eva att hon efter utskrivningen fått sköta mycket själv. Det är 

mycket inom vården som hon fått bekosta själv, beskriver hon. Men hon orkar inte bråka om 

det.  

     Vad man kan se från tidigare refererad forskning är stöd från vänner och familj centralt. 

Vad som även är centralt är vikten av kunnig, engagerad personal som kontinuerligt 

uppdaterar patienterna om vad som komma skall. Detta för att kontroll och delaktighet är 

väsentligt för kvinnornas livskvalité och känsla av hanterbarhet, delaktighet och 

meningsfullhet. Vad som framgått i min studie är att när dessa delar saknas, när eftervården är 

bristfällig är det sociala stödet oerhört väsentligt och centralt. Vad som även framgått i 

studien är att en stark jag-identitet är av stor vikt för att bibehålla god psykisk hälsa. I min 

studie har jag som uppsatsskribent kommit fram till att stödet vid bröstcancersjukdom är 

centralt och viktigt såväl under som framförallt efter sjukdom.  

     Cullberg (2006) definierar traumatiska kriser som en allvarlig yttre händelse som upplevs 

som ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller mot en individs 

grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron. Vidare exempel på sådana kriser 

kan vara allvarlig sjukdom. En traumatisk kris utgör ofta ett så pass stort hot mot individens 

existens och är så livsomvälvande att författaren beskriver det som att individen hamnar i en 
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första chockfas. Vidare menar författaren att det följer tre faser som är signifikanta för en 

krisreaktion vid en traumatisk kris. Med denna tidigare forskning vill jag belysa att en 

individs krisreaktion inte upphör då hon/-eller han blir utskriven från sjukhuset. Det är 

sjukvården och den psykosociala vårdens ansvar gentemot individer med en cancersjukdom 

att bistå med eftervård. Detta för att forskning visar på att individen upp till ett år efter 

sjukdom ofta börjar visa tecken på psykisk ohälsa och eventuell PTSD.  

7.4 KASAM och coping 
Brunelli et al, 1998; Horton (2002) belyser att psykisk smärta, kognitiva symptom och 

livskvalité tenderar att underskattas av vårdpersonal och att individerna i stor uträckning 

utvecklar copingstrategier för bättre livskvalité. Vad som redovisas som väsentliga 

copingstrategier för en högre livskvalité är problemlösning, informationssökning samt viljan 

att hitta någon att samtala och ventilera med. Stödet från närstående, omgivningen, acceptans, 

humor samt copingstrategier gav i detta fall kvinnorna med bröstcancer en i högre grad bättre 

livskvalité.  

     Men KASAM och coping är inte detsamma. Att en individ utvecklar copingstrategier för 

att hantera svåra yttre och/- eller inre påfrestningar som tycks överskrida resurser innebär inte 

nödvändigtvis hög KASAM.  

Antonovsky (2005) definierar begreppet utifrån tre komponenter utvecklade från livsmönster 

för hög respektive låg KASAM, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. För att en 

individ ska upprätthålla hög KASAM innebär att begripligheten bör innefatta 

sammanhängande och tydlig information, föredragsvis förutsägbar och begriplig. 

Hanterbarheten står för individens egna resurser men även andras resurser till förfogande och 

meningsfullheten står för hur en individ upplever att livet har mening. Vidare definierar även 

författaren KASAM som en stark jag-identitet och/- eller starkt socialt stöd.  

     Vad jag som uppsatsskribent kunnat se i tidigare refererad forskning är att kvinnorna i hög 

grad eftersträvar stöd, upplysning och information från vårdpersonalen kring deras sjukdom. 

Detta för att kontroll, förutsägbarhet och delaktighet är centralt. Då dessa faktorer inte 

uppfylldes blev kontentan att kvinnorna i hög grad kände sig isolerade och ensamma.  

Min studie har visat att en stark jag-identitet är av stor vikt för att bibehålla och upprätthålla 

hög KASAM. Två respondenter intervjuades och de båda kvinnorna hade gemensamt en stark 

jag- identitet och ett starkt socialt stöd vilket utgjorde goda förutsättningar för hög KASAM 

och god psykisk hälsa. 
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Eva tror att det beror på vad man är för typ av person, just att man gör val att vara kvar i en 

bubbla eller göra saker. Som person beskriver hon sig som envis, aktiv men gillar samtidigt 

lugnet och ensamhet. Hon beskriver sig som ärlig och säger vad hon tycker. 

Beträffande skillnaden mellan KASAM och copingstrategier kan en människa utveckla 

copingstrategier för att klara av en svår händelse men samtidigt ha låg KASAM.  

     Lazarus & Folkman (1999) beskriver copingprocessen som två funktioner. En 

problemfokuserad funktion där individen får information om åtgärder till att förändra 

verkligheten i en för tillfället orolig och obalanserad relation. Exempel på problemfokuserad 

coping kan vara handlingsplaner. Den andra funktionen är känslofokuserad coping med syfte 

att reglera de känslor kopplade till stressfyllda situationer. Exempel på känslofokuserad 

coping kan vara emotionellt stöd. Brattberg (2008) definierar vidare begreppet coping som en 

individs krafter och ansträngningar hon tar i anspråk för att hantera inre och yttre stressorer.               

Jag som uppsatsskribent drar slutsatsen att en individ kan utveckla copingstrategier vid en 

allvarlig, livsomvälvande händelse så som svår sjukdom för att klara av att hantera en 

situation. Men om en individ inte har en hög KASAM finns risk för att individen efter 

sjukdom, vid utskrivning hamnar i depression och ev. PTSD då hon/-eller han har låg känsla 

av meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet. Riskfaktorer kan också vara svagt socialt 

stöd eller svag jag-identitet.  

     Kvinnorna i min studie upplevde sig ha klarat sig bra, trots att de påpekade att de hade 

lång väg kvar och att de kämpade var de båda optimistiska. Karin beskrev att hon fått den 

hjälpen, stödet och informationen hon har behövt. Detta för att hon själv sett till att skaffa 

den. Karin beskriver i intervjun, som man kan se i resultat att hon inte upplevde att vården tog 

ansvar för samtal under sjukdom såväl som efter sjukdom och att det inte fanns de resurserna 

och den tillgängligheten. Vidare beskriver Karin att hon fått leta upp organisationer och 

hjälpmedel på egen hand då hon beskriver att vården endast gav ut broschyrer. 

De båda kvinnorna i min studie beskrev att de inte fått något bistånd med psykosocialt stöd. 

Ekonomiskt stöd har kvinnorna fått via organisationer de har letat upp själva som har delat ut 

rehabiliteringspengar.  

     I undersökningen tas det upp om kvinnornas personligheter, personliga faktorer, samt 

förmågan att hantera och bearbeta sjukdomen, tankar och praktiska göromål.  

Både Karin och Eva beskriver i intervjun att det handlar om deras personligheter, hur dom är 

som individer. Vad man kan se utifrån tidigare refererad forskning om coping är att 

kvinnornas personlighet med positiv inställning, stabilitet, skyddsfaktorer samt envishet 

bidragit till bättre livskvalité och KASAM och vad som gjort att de lett till bättre livskraft. 
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Som uppsatsskribent kan jag se att de båda kvinnorna har gemensamt att de båda utvecklade 

copingstrategier såväl under som efter sjukdom. Som uppsatsskribent upplevde jag de båda 

kvinnorna som att de hade en stark jag-identitet och god självkännedom samt som de 

förklarade ett starkt socialt nätverk och stöd som centralt. Alla dessa faktorer är vad man kan 

se från tidigare forskning alla de goda förutsättningarna för god psykisk hälsa i samband med 

sjukdom. Men då delar fattas i komponenterna inom KASAM finns risk att utveckla 

depressioner och PTSD senare. Tidigare forskning har belyst inom såväl coping som KASAM 

vikten av jag-identitet. Inom coping talar man om personliga resurser samt inlärda 

livsmönster och erfarenheter. Har en individ starka värderingar, personliga resurser och 

erfarenheter till förfogande skulle hon kunna klara sig väl med en god psykisk hälsa utan ett 

starkt socialt stöd.  

8. Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra en studie på hur den psykosociala 

vården ser på bemötandet av cancerpatienter samt hur de arbetar för att upprätthålla hög 

livskvalité, KASAM och empowerment hos patienterna.  

9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur cancerpatienter ser på stöd i samband med 

sjukdom samt vilka faktorer är det som gör att vissa människor klarar av att hantera 

sjukdomar medan vissa har större benägenhet att fastna i kriser och hamna i depression. 

Problemformuleringen var att en hög andel kvinnor tenderar hamna i depressioner och 

försämrad livskvalité efter utskrivning då vårdpersonal tenderar att underskatta psykiska 

symptom. Fann et al (2008) belyser sambandet mellan depression och bröstcancer. I denna 

studie uppgav 41 % av kvinnorna hög känsla av stress och 11 % påvisade MDD. Att 

cancerpatienter ofta ser sin sjukdom som livshotande vilket kan leda till PTSD och att 

forskning tar upp att dessa symptom ofta visar sig upp till ett år efter utskrivning är ett stort 

problem. Problemet är att individerna då kommit långt ifrån sjukvården och redan blivit 

deprimerade, eventuellt utvecklat PTSD och avsevärt fått en försämrad livskvalité. Kontentan 

kan då bli sjukskrivningar, arbetslöshet och upprepande sjukhusbesök. Det stora problemet 

som jag ser det som uppsatsskribent är att ta sig tillbaka till vården efter så pass lång tid, 

något som kan innebära att man får bekosta mycket själv vilket även det kan leda till 

problematik för den som inte har ekonomiska möjligheter. Min slutats är att den psykosociala 
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vården bör bli mer observant och bättre på att uppmärksamma de psykiska symptomen hos 

cancerpatienter samt verka mer för uppföljning och eftervård.  

 

 

 

Stort tack till mina respondenter som så öppet ställde upp och 

berättade om sina upplevelser. 

Stort tack till Bröstcancerförening Johanna 

Tack även till min handledare Ulf Engqvist som stöttat och väglett 

genom uppsatsskrivandet.  
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Intervjuguide 

Hur upplevde du stödet i samband med sjukdom? 

Hur upplevde du stödet efter sjukdom? 

Hur upplevdedu stödet till och för dina anhöriga/nära och kära? 

Hur upplevde du stödet/omhändertagandet från vårdpersonal/kuratorer? 

Hur ser du på dig själv som person, egenskaper? 

Utvecklade du några speciella copingstrategier under sjukdom samt efter? Vilka? 

Hur upplevde du fysisk hälsa kontra psykisk hälsa under sjukdom samt efter sjukdom? 

Har du fått stöd att bearbeta eventuell psykisk ohälsa? 

Personliga resurser och andras resurser till förfogande? 

 

Stödord 

KASAM 

Tankar, känslor, oro, ångest, funderingar 

Rädsla 

Hopp, tro 

Sjukvårdens ansvar? 
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