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E"	  stort	  lugn	  och	  en	  känsla	  av	  frihet	  
mi"	  i	  cancerfängelset	  

Om	  metaforers	  betydelse	  i	  pallia;v	  cancervård	  

Anna	  W	  Gustafsson	  
Språkrådsdagen	  11/5	  2017	  

Jag	  blundar	  för	  en	  stund	  och	  ser	  en	  rågblond	  pojke.	  
Han	  si:er	  på	  sin	  häst.	  Framför	  honom	  reser	  sig	  
mörkret.	  E:	  rasande	  vidunder,	  skapat	  av	  djävulen	  
själv.	  Pojken	  lyCer	  si:	  svärd.	  Ger	  sig	  in	  i	  en	  strid	  han	  
inte	  kan	  vinna.	  (Gidlund	  I	  kroppen	  min,	  s.283)	  

Försöker	  nå	  e:	  stadium	  där	  ingen	  någonsin	  kan	  
säga:	  ”KrisNan	  satsade	  inte	  allt,	  han	  hade	  levt	  
mycket	  längre,	  kanske	  hade	  han	  Nll	  och	  med	  klarat	  
sig	  om	  han	  bara	  hade	  gjort	  si	  eller	  så”.	  	  
	  
Det	  här	  är	  e:	  vidrigt	  ansvar	  a:	  lägga	  på	  en	  
människa.	  Jag	  är	  beredd	  a:	  kliva	  upp	  i	  ringen	  mot	  
vem	  som	  än	  ifrågasä:er	  mi:	  sä:	  a:	  hantera	  det	  
här.	  Och	  den	  matchen	  kommer	  jag	  a:	  vinna.	  
(Gidlund,	  I	  kroppen	  min,	  s.195)	  
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Jag	  –	  och…	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

SyHe	  och	  forskningsfrågor	  

•  Öka	  kunskapen	  om	  
metaforers	  betydelse	  för	  
det	  goda	  samtalet	  i	  
palliaNv	  cancervård	  

1.  Hur	  använder	  olika	  
grupper	  i	  Sverige	  
(paCenter,	  närstående	  och	  
vårdgivare)	  metaforer?	  

2.  Likheter	  och	  skillnader	  
mellan	  MELCs	  och	  MEPACs	  
resultat?	  

3.  Hur	  kan	  de	  
språkvetenskapliga	  
resultaten	  bidra	  Cll	  
förbäUrade	  arbetssäU	  vid	  
samtal	  inom	  palliaCv	  
cancervård?	  

Metaforer	  	  
Conceptual	  Metaphor	  Theory	  (Lakoff	  &	  Johnson,	  1980:	  CMT)	  

	  	  
Hon	  förlorade	  kampen	  mot	  sin	  sjukdom	  

ATT	  DÖ	  ÄR	  ATT	  FÖRLORA	  

Förlora:	  bli	  besegrad	  i	  viss	  strid	  eller	  tävling	  
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Metaforer	  	  
Conceptual	  Metaphor	  Theory	  (Lakoff	  &	  Johnson,	  1980:	  CMT)	  

	  	  
Hon	  förlorade	  kampen	  mot	  sin	  sjukdom	  

ATT	  VARA	  SJUK	  ÄR	  EN	  KAMP	  

Kamp:	  ;llstånd	  där	  man	  försöker	  försvara	  eller	  
genomdriva	  sina	  intressen	  med	  de	  kraXigaste	  

medlen;	  o>a	  med	  våld	  

Metaforer	  	  
Conceptual	  Metaphor	  Theory	  (Lakoff	  &	  Johnson,	  1980:	  CMT)	  

	  	  
Hon	  förlorade	  kampen	  mot	  sin	  sjukdom	  

SJUKDOMEN	  ÄR	  EN	  FIENDE	  

MOT:	  i	  strid	  med	  verkningar	  från	  nega@v	  företeelse	  
Sjukdom	  personifieras	  oXa	  (dvs.	  vinner	  cancern?)	  

Material	  

•  Textkorpus	  bestående	  av	  	  
– 27	  paCentbloggar	  (ca	  2,6	  miljoner	  ord)	  	  
– 10	  närståendebloggar	  (123	  000	  ord)	  
– 39	  intervjuer	  med	  paCenter,	  närstående	  och	  
sjukvårdspersonal	  genomförda	  av	  PalliaNvt	  
centrum	  för	  samskapad	  vård	  (ca	  332	  000	  ord)	  	  

Metoder	  

1.  KvalitaCva	  metoder:	  hiUa	  metaforer	  och	  
bedöma	  metaforicitet	  i	  eU	  mindre	  material.	  

2.  KvanCtaCva	  metoder:	  sökningar	  i	  KORP	  
(skyddad	  korpus)	  och	  undersökningar	  med	  
hjälp	  av	  andra	  program.	  	  

3.  KvalitaCva	  metoder:	  näranalyser	  av	  
metaforernas	  användning	  i	  materialet.	  	  

PaCenters	  metaforer	   Närståendes	  metaforer	  
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Exempel	  ur	  materialet:	  
kampmetaforen	  

	  
Jag	  var	  tvungen	  a:	  möta	  min	  hatade	  fiende	  i	  full	  
kontakt,	  ta	  reda	  på	  hur	  fienden	  fungerar,	  hur	  
den	  kommer	  a:	  döda	  mig,	  hur	  den	  kommer	  a:	  
påverka	  mig,	  ingen	  informaNon	  om	  fienden	  är	  
för	  liten!	  

Exempel	  ur	  materialet:	  	  
resemetaforen	  

I	  hela	  mi:	  liv	  har	  jag	  påverkat	  mi:	  liv,	  gjort	  
vikNga	  val,	  styrt	  mi:	  skepp	  i	  den	  riktning	  jag	  vill	  
segla.	  Men	  denna	  resa	  får	  jag	  lov	  a:	  ta	  vägar	  
jag	  inte	  rikNgt	  hade	  tänkt	  ta.	  Omvägar.	  
Acceptera	  a:	  allt	  har	  sin	  Nd,	  det	  gäller	  bara	  a:	  
vara	  realisNsk	  och	  hi:a	  e:	  ny:	  sä:	  uNfrån	  de	  
nya	  förutsä:ningarna.	  

Exempel	  ur	  materialet:	  	  
fångenskapen	  

	  
Nu	  ligger	  jag	  i	  hålet	  med	  3	  ton	  jord	  över	  mig	  och	  
e:	  energikonto	  som	  ligger	  på	  minus,	  och	  jag	  vet	  
inte	  rikNgt	  i	  vilken	  ände	  jag	  ska	  börja.	  För	  som	  
jag	  ser	  det	  nu	  så	  spelar	  det	  ingen	  roll	  vart	  jag	  
börjar	  gräva,	  för	  då	  rasar	  det	  ner	  mer	  jord	  på	  
andra	  sidan.	  

Den	  problemaCska	  kampmetaforen	  

Men	  jag	  blir	  så	  förbannad	  över	  a:	  ALLA	  medier	  
säger	  a:	  han	  ”förlorade	  kampen	  mot	  cancern”.	  
A:	  någon	  dör	  i	  cancer	  betyder	  inte	  a:	  han	  eller	  
hon	  inte	  kämpat	  Nllräckligt	  mycket.	  […]	  A:	  påstå	  
a:	  någon	  ”förlorat	  en	  kamp”	  ger	  intrycket	  av	  a:	  
det	  är	  deras	  eget	  fel	  –	  de	  har	  bara	  inte	  kämpat	  
Nllräckligt	  hårt.	  Jag	  är	  så	  trö:	  på	  det	  u:rycket	  …	  

Måste	  kämpa	  allCd	  vara	  negaCvt?	  

Jag	  är	  rörd	  och	  fylls	  med	  kraCer	  när	  jag	  läser	  
den	  flod	  av	  kommentarer	  med	  kramar	  och	  
påminnelser	  a:	  kämpa.	  
	  
Vi	  som	  är	  sjuka	  i	  cancer,	  vi	  kämpar	  på	  med	  livet,	  
behandlingarna,	  symtomen,	  tankarna	  och	  
känslorna.	  
	  

Om	  kampen	  som	  kogniNvt	  schema	  

Jämför	  Svensk	  ordbok:	  	  
•  (försöka)	  försvara	  eller	  genomdriva	  sina	  
intressen	  (mot	  viss	  motståndare)	  med	  kraH	  
särsk.	  med	  fysiska	  medel,	  oCa	  våld	  
– äv.	  anstränga	  sig	  fysiskt	  
– äv.	  mer	  abstrakt	  

FRÅGA:	  aktualiseras	  kamp/strid	  mot	  en	  fiende	  
som	  går	  a'	  besegra	  eller	  förlora	  mot	  eller	  ej?	  
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Får	  man	  ge	  upp?	  
NormaCvitet	  i	  cancerspråket	  

•  Kampen	  som	  kogniCvt	  script	  kommer	  tydligt	  
Cll	  uUryck	  i	  omöjligheten	  i	  a:	  ge	  upp.	  	  

•  Upplevd	  förväntan	  om	  kampinställning	  gör	  aU	  
många	  paCenter	  tydligt	  ger	  uUryck	  för	  aU	  de	  
aldrig	  kommer	  a:	  ge	  upp	  (jfr	  Byrne	  et	  al.	  
2002)	  	  

AU	  aldrig	  ge	  upp:	  andras	  förväntan	  

Igår	  misstolkades	  nog	  mi:	  inlägg	  med	  a:	  jag	  
skulle	  ge	  upp.	  Det	  som	  jag	  menade	  var	  a:	  jag	  
ger	  HÖSTEN	  en	  chans	  där	  jag	  forcarande	  önskar	  
a:	  den	  ska	  bli	  skön	  och	  fin	  trots	  mina	  besvär.	  
Alltså	  a:	  de	  hjälper	  mig	  Nllrä:a	  så	  a:	  jag	  ska	  
hinna	  må	  bra	  en	  stund	  av	  hösten	  i	  alla	  fall	  innan	  
vintern	  kommer.	  Ja	  en	  liten	  rä:else	  bara.	  Så	  lä:	  
ger	  inte	  den	  flecka	  upp	  vet	  du	  väl!!!	  Är	  så	  glad	  
över	  era	  kommentarer,	  jag	  hoppas	  a:	  du	  förstår	  
a:	  de	  gör	  skillnad	  i	  min	  kamp	  om	  livet.	  	  

Strategier:	  personifiering	  av	  cancern	  

Kanske	  är	  min	  cancer	  inte	  alls	  så	  stor	  och	  stark	  som	  jag	  tro:,	  
utan	  av	  en	  trö:	  och	  långsam	  liten	  krympande	  sort.	  En	  seg	  
historia	  som	  inte	  orkar	  vara	  aggressiv	  och	  slagkraCig	  längre.	  
	  
Min	  cancer	  är	  kanske	  en	  cancer	  som	  tappat	  sugen.	  (Det	  
skulle	  ju	  i	  så	  fall	  bli	  min	  räddning!)	  Och	  nu	  ska	  vi	  ta	  och	  	  
stråla	  eländet	  också.	  Sedan	  tycker	  jag	  a:	  den	  kan	  gå	  och	  
gömma	  sig.	  	  
	  
Ja	  nu	  har	  du	  fakNskt	  kämpat	  klart,	  cancer.	  Men	  jag	  tänker	  
kämpa	  mot	  dig!	  Ja,	  du	  hörde	  vad	  jag	  sa:	  Ta	  och	  ge	  dig	  nu	  	  
din	  trö:a	  och	  sega	  gamla	  historia!	  Nu	  har	  jag	  trö:nat	  på	  dig	  
och	  vill	  inte	  ha	  med	  dig	  a:	  göra	  mer.	  

Strategier:	  	  
uppdelning	  av	  kroppen	  och	  jaget	  	  

	  
Åh,	  jag	  VILL	  ju	  verkligen	  kämpa	  och	  känner	  mig	  
taggad	  a:	  göra	  de:a	  e:	  tag	  Nll,	  trots	  alla	  
hemska	  biverkningar	  som	  jag	  riskerar	  a:	  råka	  ut	  
för.	  Men	  det	  känns	  tyvärr	  som	  a:	  kroppen	  mer	  
och	  mer	  ger	  upp.	  	  

Strategier:	  aU	  göra	  akCvt	  motstånd	  
mot	  kampen	  som	  kogniCvt	  schema	  	  

	  
Men	  jag	  blir	  så	  förbannad	  över	  a:	  ALLA	  medier	  
säger	  a:	  han	  ”förlorade	  kampen	  mot	  cancern”.	  
A:	  någon	  dör	  i	  cancer	  betyder	  inte	  a:	  han	  eller	  
hon	  inte	  kämpat	  Nllräckligt	  mycket.	  […]	  A:	  påstå	  
a:	  någon	  ”förlorat	  en	  kamp”	  ger	  intrycket	  av	  a:	  
det	  är	  deras	  eget	  fel	  –	  de	  har	  bara	  inte	  kämpat	  
Nllräckligt	  hårt.	  Jag	  är	  så	  trö:	  på	  det	  u:rycket	  …	  

Vad	  kan	  vården	  göra?	  

•  Medvetenhet	  
•  FörsikCghet	  
•  Lyhördhet	  
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