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Abstract	 	 	

This thesis explores subjectification processes of people that experience late effects of cancer 

treatment – and the meaning of the term ‘cancer survivor’ in relation to these processes. 

In Denmark almost 300,000 people, corresponding to approximately 5% of the Danish popu-

lation, live with and after a cancer diagnosis. It is estimated that at least 50% of former cancer 

patients experience physical or psychological late effects of the disease or treatment, and these 

late effects may also develop in the years following treatment (Kjær, Karlsen, Dalton, Levinsen & 

Johansen, 2017).  

The experience of having cancer is often described as a battle, which the patient either wins 

or loses. The term ‘cancer survivor’ - developed and used in the USA the last 30 years due to bet-

ter survival - has within the last ten years been adopted as common term by researchers, policy 

makers and media in Denmark, though the term lacks a consistent operational definition, and it 

remains unclear how Danish former cancer patients understands the concept. 

This study unfolds within a poststructuralist tradition and is theoretically informed by Fou-

cault, Davies, Rose, Butler, Haraway and Søndergaard. Concepts of particular relevance are 

discourse, normativities, subjectification, positioning and abjection. Inspired by Clarke, I see the 

ongoing processes of subjectification as a ‘situation’ with social, cultural and institutional relations 

and conditions. The study explores how these relations interact and constitute conditions of sub-

jectification.  

Empirically the study is based on qualitative individual interviews concerning eight former 

cancer patients in Denmark with different cancer diagnoses, late effects, genders and ages. Focus 

of the interviews has been on the experience of the participants and their thoughts and feelings in 

relation to the processes in which they interact. The word ‘survivor’ was not used until late in the 

interview to allow participants time to use it spontaneously. I studied invitations of the empirical 

material with the use of ‘bricoleur’ of situational analysis and destabilizing discourse analysis. I 

used situational maps and addressed specific analytical questions to the empirical material with a 

focus on taken-for-granted normativities and positioning processes of importance for subjectifica-

tion. 

The thesis concludes that people with late effects after cancer disease and treatment experi-

ence a conflict between the expectations from their surroundings to be disease-free and healthy 

and their reality of suffering late effects. This places them in a position between sick and healthy, 

where their existence is being exposed to othering or an actual demarcation, cf. Butler's concept 
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of abjection. The rehabilitation discourse offers with the position ‘as if cured’ an opportunity to 

appear legitimate as cancer-free with late effects for those who seek to better their condition 

through rehabilitation practices. However, the study shows, that former cancer patients who are 

unable to fulfill these normative expectations are exposed to othering or demarcation. 

The participants’ conception of the term ‘cancer survivor’ is very diverse. For some, it is strict-

ly about having overcome a deadly disease. For others, it is associated with the discourse of bat-

tle, which holds a dichotomy of winners and losers or it is associated with being healthy. The can-

cer survivor term is only embraced by some of the participants, and only one is positioning him-

self as a ‘real’ cancer survivor in the sense of a winner. 

The goal of the discourse of battle is to fight cancer and become a winner, but several of the 

participants feel that the fight continues. Those who fight with late effects in life after cancer are 

not positioned as' winners' and their struggle also becomes a struggle against norms and exclu-

sions. Several participants express a need for an actual diagnosis in order to become culturally 

recognizable as legitimate with their late effects even though it will also offer an unwanted pa-

tient position. 

Overall, this thesis concludes that people who experience late effects in life after cancer lack 

a possibility for legitimate subject positions; and it points to the need for the position 'cancer-free 

with late effects' to become a legitimate and culturally recognizable position in society. The many 

conceptions of the term ‘cancer survivor’ indicate that the concept must be used with care in the 

area of rehabilitation for people with late effects, i.e. the health care system, the research field, 

the municipal and political systems, as well as the media. 

As an additional finding of the thesis all the participants expressed joy and gratitude for the 

opportunity to tell their story. This points to a need in rehabilitation contexts to provide opportu-

nities for people in life after cancer to tell their story in order to facilitate their subjectification 

processes. 
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Indledning	

I en kronik på NRKs hjemmeside i 2016 beskriver journalist, Lene Wikander, sig selv som en 

”kræftoverlever” efter at have været igennem moderne, norsk behandling for brystkræft. Hun 

påpeger, at kræft har status blandt læger og i offentligheden, hvor det bliver beskrevet som en 

dramatisk kamp mellem liv og død - ”kræft er sexy” (Wikander, 2016). Wikanders eget liv med 

hedeture, tørre slimhinder, træthed og kognitive vanskeligheder efter kræftbehandlingen er dog 

slet ”ikke sexy” (Wikander, 2016). Hun beskriver, at mange efter behandlingen føler skam over 

ikke at kunne klare livet som før og desuden føler de et krav fra omgivelserne om at udtrykke tak-

nemmelighed over at være i live. Kronikkens formål er at skabe øget offentlig opmærksomhed 

om, at livet efter kræft kan være vanskeligt og skal italesættes (Wikander, 2016).  

Den tidligere kræftpatient, Per Holsteen Larsen, tager ligeledes afstand fra kampdiskursen og 

udtrykket ’at have vundet over kræften’ i en artikel i Kristeligt Dagblad i 2017. ”Det er en irrite-

rende og nedladende term. Man er ikke en taber, fordi man dør af kræft, og man er ikke nødven-

digvis en vinder, hvis man overlever, for senfølgerne kan være mange og alvorlige” (Bejder, 2017). 

Larsen fortæller, at han efter kræften ”ændrede sig til en mand, han ikke brød sig om.” Folk i om-

givelserne forstod ikke, at han ikke var glad og taknemmelig for at være kureret. ””Flere forstod 

ikke, at det var min psyke, der var ramt,” siger han. ”Nogle gange tænkte jeg, at det ville være 

lettere, hvis jeg havde kræft. Det er et mindre tabu end at have en depression.”” (Bejder, 2017). 

Han beskriver således, at der er mere status i at have kræft end i at være ramt af senfølger efter 

behandlingen. I artiklens overskrift betegnes han som en kræftoverlever. Han har overlevet kræf-

ten, men han føler sig ikke rask. 

Det er interessant, at både Wikander og Larsen tager afstand fra kampdiskursens fremstilling 

af kræft som en dramatisk kamp på liv og død og samtidig betegner sig selv med den dramatiske 

term ’kræftoverlever’. Det har fået mig til at tænke på, hvilke muligheder mennesker egentlig har 

for at tale sig frem efter endt kræftbehandling, når de ikke længere er patienter. Med andre ord, 

hvem er man så?  

Ifølge Jensen et al. (1987) er der i samfundet en forståelse af, at der efter sygdom følger hel-

bredelse. I en antropologisk undersøgelse Hvad er meningen med kræft beskriver de et udbredt 

narrativ, der lyder ”rask – syg – helbredt” (Jensen, 1987, s. 27). På samme måde beskriver den 

canadiske, medicinske sociolog Arthur W. Frank i sin bog The Wounded Storyteller et ”restituti-

onsnarrativ”, hvor plottet lyder “Yesterday I was healthy, today I’m sick, but tomorrow I’ll be 

healthy again” (Frank, 1995, s. 77). I modsætning hertil påpeger Wikander, at hun er kræftfri men 
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aldrig har følt sig dårligere i hele sit liv (Wikander, 2016). Hun er ovre sygdommen, men hun føler 

sig ikke rask igen og kan derfor ikke lægge sygdommen bag sig jf. Frank. Larsen er ligeledes ikke 

restitueret og udtrykker, at det ville være lettere at tilhøre en kategori som kræftsyg. Det udbred-

te restitutionsnarrativ synes således ikke dækkende for livet efter kræft med senfølger.  

Sundhed har gennem tiden været opfattet som fravær af sygdom, men WHO definerer imid-

lertid sundhed som mere end det: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 1948). De 

to ovenstående eksempler illustrerer tydeligt, at fraværet af sygdom ikke er ensbetydende med at 

føle sig rask i livet efter kræft med senfølger, og disse fortællinger har motiveret mig til at under-

søge, hvilke tilblivelsesmuligheder og –betingelser mennesker har i livet efter kræft? 

Aktualisering	

I Danmark lever knap 300.000 mennesker svarende til ca. 5 % af den danske befolkning med og 

efter en kræftdiagnose (Kjær et al., 2017). Der er et stigende antal nye kræfttilfælde. Således blev 

der konstateret 42.779 nye kræfttilfælde i Danmark i 2017, hvilket er en stigning fra 36.906 i 2008 

(Sundhedsdatastyrelsen, 2018b). Ifølge en fremskrivning fra databasen Nordcan vil omkring 

56.000 danskere få en kræftdiagnose i 2030 (Kristiansen, 2014). Den generelle stigning skyldes 

bl.a., at der er indført øget screening og forebyggelseskampagner, så diagnoser stilles tidligere 

(Sundhedsdatastyrelsen, 2018b). Desuden lever mennesker længere med en kræftdiagnose, fordi 

behandlingerne er forbedret og ventetiderne afkortet pga. de indførte pakkeforløb. Samtidig er 

levealderen steget, og hyppigheden af nye kræfttilfælde er stigende med alderen (Kjær et al., 

2017). Selvom kræft fortsat er den hyppigste dødsårsag, er dødeligheden som følge af kræft dog 

faldende med 2,5 % fra 2016-2017 (Sundhedsdatastyrelsen, 2018a). Af de nydiagnosticerede 

kræftpatienter kan 60 % forvente at overleve mere end 5 år efter diagnosen (Kjær et al., 2017). 

Trods den positive udvikling anslås det imidlertid, at mindst 50 % af de tidligere kræftpatien-

ter oplever fysiske eller psykiske eftervirkninger af sygdommen eller behandlingen, og at disse 

også kan udvikle sig i årene efter. Der findes ingen officiel dansk definition af senfølger, men Kjær 

et al. (2017) skriver: ”Senfølger er helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og 

bliver kroniske, eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter behandlingen er afslut-

tet. Senfølgerne omfatter ny primær kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, 

der er en følge af kræftsygdommen og/eller behandlingen af denne” (Kjær et al., 2017, s. 11). De 

mest udbredte senfølger er depression, smerter og cancerrelateret fatigue (træthed). Endvidere 

kan relaterede senfølger optræde i grupper og forstærke hinanden, fx smerte, fatigue, søvnpro-

blemer og depression. Senfølger kan således få væsentlig betydning for personens funktionsni-

veau og livskvalitet (Kjær et al., 2017). 25 % vender således ikke tilbage til arbejdsmarkedet 

(Johansen, 2013), hvilket opleves som et tab af en del af deres identitet (Rasmussen & Elverdam, 

2008b).  
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Politisk er der begyndende opmærksomhed på senfølger, og senfølgeindsats blev et nyt emne i 

Kræftplan IV (Regeringen, 2016; Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). Derfor afsatte den tidlige-

re regering og de daværende satspuljepartier i november 2016 135 mio. kr. for perioden 2017- 

2020 og derefter 50 mio. kr. permanent årligt til rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatien-

ter i kommunerne. 1,9 mio. heraf udmøntedes til Sundhedsstyrelsen mhp. ”opstilling af klare mål 

og retningslinjer for den kommunale rehabilitering og til en afdækning på senfølgeområdet fra 

2017-2019” (Finansministeriet, 2016, punkt 3.2.3).  

Begrebet	kræftoverlever	

Der er mange begreber knyttet til selvforståelsen efter et kræftforløb, bl.a. ’(tidligere) kræftpati-

ent’,1 ’kræftoverlever’, ’offer’ eller ’én, der har haft kræft’. I amerikansk forskning såvel som i den 

amerikanske offentlighed er ’cancer survivor’ et stadigt mere udbredt begreb i de sidste tre årtier 

(Bell & Ristovski-Slijepcevic, 2013). Begrebet ’cancer survivor’ og dets danske oversættelse 

’kræftoverlever’ har i de sidste ti år vundet indpas i den danske kræftforskning.2  

Trods den direkte oversættelse betyder ’kræftoverlever’ ikke nødvendigvis det samme i den 

danske kultur som ’cancer survivor’ gør i den amerikanske kultur. Forskere har argumenteret for, 

at den dominante mening af ’survivor’ og ’survivorship’ relaterer sig specifikt til den amerikanske 

kulturs værdier med vægt på individuel handlekraft og ansvarlighed (Dyer, 2015; Jain, 2013), og 

der argumenteres for, at det primært retter sig mod hvide amerikanske kvinder diagnosticeret 

med brystkræft (Khan, Harrison, Rose, Ward & Evans, 2012; Khan, Rose & Evans, 2012). Meningen 

af ’survivor’-begrebet udenfor USA er fortsat uudforsket, ifølge Dyer, hvorfor hun har undersøgt 

begrebet i Puerto Rico (Dyer, 2015). Dette studie viser, at kvinderne har fokus på at leve (”vivien-

te”) og ikke kun at overleve (sobrevivente). Det vil være interessant at få svar på, hvordan kræft-

overleverbegrebet forstås i en dansk kontekst – også i lyset af, at begrebet ligger tæt op ad kamp-

diskursen om kræft som en dramatisk kamp mellem liv og død med tabere og vindere, som de 

tidligere kræftpatienter Wikander og Larsen kritiserer. 

 
1 Efter endt behandling er der flerårige kontrolforløb, hvorfor patientbetegnelsen stadig kan være 
relevant. 
2 På en søgning (cancer* AND survivor* AND (Denmark OR danish) peer reviewed) er der på 
PsycINFO ingen resultater i perioden 1990-2000, 4 resultater i perioden 2000-2007 og 65 resulta-
ter i perioden 2008-2018. 
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State	of	the	art	

Efter endt kræftbehandling oplever flere mennesker en konflikt imellem omgivelsernes forvent-

ninger og deres egen selvforståelse jf. indledningen. Skønt de er erklæret kræftfrie lever mange 

med psykiske og fysiske senfølger, og de er således hverken kræftsyge eller raske. I nærværende 

speciale vil jeg undersøge tilblivelsesprocesser for mennesker med senfølger efter kræftsygdom 

og –behandling. Jeg vil derfor gennemgå den eksisterende litteratur på området, dels ift. hvordan 

disse mennesker forstår sig selv og italesætter dette, og dels ift. hvordan forskningen betegner 

dem. Herunder vil jeg undersøge brugen af begreberne ’cancer survivor’ og ’kræftoverlever’. 

Der er i litteratursøgningen søgt på PubMed og PsycINFO for at dække den internationale 

forskning indenfor det pædagogisk psykologiske og sundhedsfaglige felt med forskellige søgeord 

som: cancer, survivor*, patient* og identit*. Da artiklerne på disse databaser er publiceret på en-

gelsk, er der efterfølgende søgt efter dansk forskning med samme engelske søgeord og afgræns-

ning til Denmark og Danish. Der er dertil søgt efter forskning, publiceret på dansk på AU Library og 

Forskningsdatabasen med den danske term ’kræftoverlever’ [den danske oversættelse af ’cancer 

survivor’]. (Se bilag 8 for litteratursøgning og søgestrenge).  

Den udvalgte litteratur indeholder både kvalitative og kvantitative studier. Der ses endvidere 

systematiske reviews af tidligere forskning. Der er omfattende international litteratur på ’cancer 

survivor’ og andre relaterede betegnelser men meget få danske studier.  

Internationale	studier	

Tidligere var en kræftdiagnose en dødsdom og forbundet med positionerne ”cancer patients” 

(kræftpatienter) og ”cancer victims” (kræftofre) (Bell & Ristovski-Slijepcevic, 2013, s. 409; 

Deimling, Bowman & Wagner, 2007, s. 758). De seneste godt tre årtiers indsats på kræftområdet 

har imidlertid betydet, at mange overlever sygdommen, hvorfor der nu tales om ”cancer 

survivors” snarere end ”cancer victims” (Bell & Ristovski-Slijepcevic, 2013) med et øget fokus på 

livskvaliteten for de overlevende (long-term wellbeing) (Dyer, 2015).  

Den amerikanske læge Fitzhugh Mullan var den første til at bruge ’survivor’-begrebet. Han 

argumenterer for, at begrebet anvendes fra diagnosetidspunktet for at undgå en dominant opde-

ling i mennesker, der er helbredte for kræft, og dem, der fortsat er syge (Bell & Ristovski-

Slijepcevic, 2013; Dyer, 2015; Mullan, 1985). Han beskriver kræftoverlevelsen i tre faser: ”Akut 
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overlevelse”3 med diagnose, behandling og konfrontation med egen dødelighed; ”udvidet overle-

velse” om perioden efter behandlingen med kontroller og angst for tilbagefald og endelig ”per-

manent overlevelse” med opmærksomhed på at indstille sig på senfølgerne af sygdommen og 

behandlingen. Mullan påpeger, at sidstnævnte giver mulighed for at artikulere, at mange efter 

kræftsygdom og behandling oplever, at de ikke er ”as good as new” (Mullan, 1985, s. 271 og 272).  

I 1986 var Mullan med til at stifte the National Coalition for Cancer Survivorship (Bell & 

Ristovski-Slijepcevic, 2013), hvorfra følgende definition på en cancer survivor stammer: ”A cancer 

patient is a survivor from the moment of diagnosis and for the balance of his or her life, regardless 

of the ultimate cause of death” (Marzorati, Riva & Pravettoni, 2017, s. 230). I en biomedicinsk, 

klinisk forståelse betegner begrebet dog et individ som efter den livstruende sygdom er i live og 

sygdomsfri i minimum fem år (Bell & Ristovski-Slijepcevic, 2013).  

Begrebet ’cancer survivor’ er som det fremgår ikke entydigt defineret. Et studie, Marzorati et 

al. (2017), har undersøgt begreberne ’cancer survivor’ og ’cancer survivorship’ og foretaget et 

systematisk review af publicerede definitioner. Dette studie citerer 13 forskellige definitioner af 

’cancer survivor’ (Marzorati et al., 2017). De spænder fra som ovenstående at betegne en kræft-

patient fra diagnosetidspunktet og livet ud uanset tilstand - over at betegne patienten efter af-

sluttet behandling - og endelig til kun at betegne en person, der har været kræftfri i minimum tre-

fem år. Der er således mange måder at være ’cancer survivor’ på. Mange af de følgende artikler 

præsenterer begrebet med udgangspunkt i Mullans artikel, som derfor præsenteres herunder. 

Nogle studier undersøger udelukkende ’survivor’-begrebet (Cheung & Delfabbro, 2016; Dyer, 

2015; Frank, 2003; Little, Paul, Jordens & Sayers, 2002; Smith, Klassen, Coa & Hannum, 2016), og 

andre undersøger flere forskellige postcancerbegreber (Oliveira & Zago, 2018; Park, Zlateva & 

Blank, 2009).  

Park et al. (2009) har i et kvantitativt studie foretaget en spørgeskemaundersøgelse af ”selv-

identiteten” efter kræft hos 18 – 55-årige mennesker, der indenfor 1-3 år har haft kræft. Der er 

udsendt 600 spørgeskemaer med en gennemførelse på 167 fordelt på 108 kvinder og 59 mænd. 

Begreberne ”survivor”, ”victim”, ”patient” og ”person with cancer”, som Park et al. (2009) også 

kalder ”identiteter” er blevet undersøgt, og disse er blevet korrelateret med involvering i kræftre-

laterede aktiviteter samt mentalt og fysisk velbefindende. Artiklen anvender definitionen på 

’survivor’ fra the National Coalition for Cancer Survivorship som citeret ovenfor. Victim (offer) be-

skrives som en tilstand, hvor der er kræfter udenfor den enkeltes kontrol på spil. Patient knyttes 

til passivitet og en ”sygerolle” (Park et al., 2009, s. 430). Endelig er person with cancer valgt som 

en mere neutral term, fordi tidligere forskning har vist, at mænd med prostatakræft bedst kan 

relatere til denne betegnelse (Bellizzi & Blank, 2007). Respondenterne kunne vælge flere katego-

rier, og majoriteten foretrak ”survivor” og ”person with cancer” med hhv. 83 % og 81 %, mens 58 

% godkendte ”patient” og kun 18 % valgte ”victim”. Personer, der identificerede sig som 

”survivor” og ”person with cancer” havde en høj grad af aktivitet i kræftorganisationer mm., og 

 
3 Egen oversættelse af dette samt de følgende to af Mullans begreber. 
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dette viste sig endnu mere markant for personer, der identificerede sig som ”victims”. Sidstnævn-

te gruppe havde samtidigt det laveste uddannelsesniveau. Begrebet ”patient” var ikke knyttet til 

kræftrelaterede aktiviteter. ”Survivor”-begrebet korrelaterede med psykologisk velbefindende, og 

”victim” med dårligt psykisk tilstand, mens ”patient” eller ”person with cancer” hverken relatere-

de til positive eller negative aspekter af velbefindende. Artiklen fremhæver ”survivor-identiteten” 

som mest brugt og samtidig forbundet med velbefindende. Desuden påpeges det, at internalise-

ringen af specifikke ”kræftidentiteter” forventes at få betydning for interaktionen med sundheds-

professionelle, hvorfor opmærksomhed på disse ”identiteter” kan være med til at forandre den 

enkeltes tilgang til sundhed (Park et al., 2009, s. 430-434). 

Meget af forskningen i selvforståelsen efter kræft og ’survivor’-begrebet er foretaget i USA, 

hvor forståelsen af begrebet er indlejret i den amerikanske kultur. Et stort australsk litteraturstu-

die af den eksisterende forskning i ”survivor-identiteten” er foretaget af Cheung & Delfabbro i 

2016. Studiet er afgrænset til at omfatte forskning publiceret på engelsk. Det omfatter således 17 

amerikanske studier, hvoraf ét studie undersøger en ikke-vestlig population (Dyer, 2015). Af de 

øvrige studier er fire australske (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Chambers et al., 2012; 

McGrath & Holewa, 2012; Morris et al., 2014), to canadiske (Deber, Kraetschmer, Urowitz & 

Sharpe, 2005; Granek et al., 2012) og ét engelsk (Khan, Harrison, et al., 2012). Formålet med dette 

litteraturstudie af ”survivor-identiteten” er at opnå en bedre forståelse af individer med en kræft-

diagnose mhp. at kunne tilbyde bedre psykosocial omsorg og behandling samt mere relevante 

politiske tiltag. Litteraturstudiet viser, at ”survivor-identiteten” er mest internaliseret i gruppen, 

der har haft brystkræft (77,9%) og mindst hos mænd, der har haft prostatakræft (30,6%). Selv-

identificering som ”survivor” var forbundet med bedre psykisk velbefindende, og for individer 

med en kræftdiagnose i barndommen var ”survivor-identiteten” også forbundet med en bedre 

transition til voksenlivet. Studiet fremhæver et behov for nærmere at undersøge, hvordan indivi-

der med en kræftdiagnose definerer ”survivor-identiteten”, og hvilken betydning den har for dem. 

Studiet konkluderer, at ”cancer survivor” ikke er en identitet, som mennesker tager på sig ved 

diagnosen eller umiddelbart efter behandlingen men som derimod muligvis godkendes efter 

overvejelser. Studiet argumenterer for, at ”cancer survivor” skal anvendes forsigtigt af fagprofes-

sionelle i mødet med berørte individer for at undgå, at nogle føler sig fremmedgjorte. Studiet fo-

reslår det mere neutrale ”person with cancer” for at møde de personer, der ikke kan identificere 

sig med ”survivor”-begrebet. Det anbefaler endvidere, at der laves yderligere forskning ved min-

dre hyppige kræftdiagnoser og studier af, hvorvidt valget af ”kræftidentiteter” varierer over tid 

(Cheung & Delfabbro, 2016).  

Her følger en nærmere præsentation af fem studier, der alle indgår i det ovennævnte littera-

turstudie af Cheung & Delfabbro og synes særligt relevante i forhold til nærværende speciale. 

Khan et al. (2012) er det eneste europæiske studie i ovennævnte litteraturstudie. Det er et 

kvalitativt studie baseret på interviews med 40 mennesker i alderen 46-92 år mindst 5 år efter 

deres diagnose for hhv. bryst-, tarm- og prostatakræft. Der er stor variation i respondenternes 
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forståelse af ”survivor”-begrebet. Majoriteten afviser dette begreb, bl.a. fordi det implicerer en 

høj risiko for død, og fordi termen giver en forståelse af, at de er helbredte, selvom der er risiko 

for tilbagefald. Kun et mindretal accepterer ”survivor”-begrebet, som de forstår faktuelt i betyd-

ningen af at have overlevet kræft. Studiet anbefaler, at forskere og politikere i UK, hvor studiet er 

foretaget, undgår at definere individer med en kræftdiagnose som ”cancer survivors.”  

Beehler et al. (2013) er en amerikansk kvalitativ undersøgelse med 35 militære veteraner, der 

har haft kræft. Undersøgelsen har fokus på ”survivor-identiteten”, der synes at være forbundet 

med noget, som man har gjort sig fortjent til efter kemobehandling (Beehler, Rodrigues, Kay, 

Kiviniemi & Steinbrenner, 2013). Dette finder forfatterne interessant, eftersom anden forskning 

(Bellizzi & Blank, 2007; Park et al., 2009) har vist, at tilslutning til ”survivor-identiteten” er forbun-

det med bedre psykisk velbefindende (Beehler et al., 2013).  

Dyer (2015) har undersøgt forståelsen af ”survivorship” i Puerto Rico. Artiklen er baseret på 

23 interviews med deltagere, behandlet for kræft som unge voksne. Dyer konkluderer, at respon-

denterne ser kræft som en transformationsdiskurs, hvor kræften bliver en katalysator for foran-

dring, positiv vækst og selvopdagelse. Endvidere understreger hun, at deltagerne afviser termen 

sobreviviente (spansk for ”survivor”) og erstatter den med termen viviente (”levende” [min over-

sættelse]). De forklarer det med, at de vil leve og ikke bare overleve. Derfor afviser de også ordet 

”fighter”, fordi det implicerer, at kampen fortsat er i gang (Dyer, 2015). 

Jagielski et al. (2012) er et amerikansk kvantitativt studie, der undersøger ”survivor”-begrebet 

for kvinder med brystkræft (Jagielski, Hawley, Corbin, Weiss & Griggs, 2012, s. 451). Studiet inklu-

derer 692 kvinder, hvoraf 78% tilslutter sig at være ”survivors”. Et interessant fund er, at flere 

respondenter ikke mener, at de er kvalificerede til at være ”survivors”, hvis de ikke har fået kemo-

terapi (Jagielski et al., 2012).  

Et canadisk studie, Bell (2014), argumenterer for, at ”survivor”-begrebet er særligt forbundet 

med hvide amerikanske kvinder, der har haft brystkræft. Disse beskrives som ressourcestærke 

kvinder, der bl.a. gennem patientorganisationer, lobbyisme og forskningsdeltagelse udtrykker en 

dominant diskurs indenfor ”survivor”-kulturen bl.a. repræsenteret ved ”pink ribbon” 4 (Bell, 

2014).  

De tre følgende studier er ikke inkluderet i det beskrevne systematiske review af Cheung & 

Delfabbro. To af disse er publiceret efter reviewet i 2018. Appleton & Flynn (2014) er et engelsk 

kvalitativt studie, der undersøger, hvordan sproget og metaforerne, der anvendes til at italesætte 

kræft, påvirker personlig og social tilpasning efter endt kræftbehandling. De har foretaget et fo-

kusgruppestudie med 18 deltagere i alderen 45-85 år. Studiets fund kategoriseres i fire begreber: 

”Journey”, ”survivor”, ”normality” og ”patient”, som hver især bliver vægtet både positivt og ne-

gativt. ”Journey” bruges positivt til at beskrive helbredelse som et forløb med en begyndelse, mid-

te og afslutning, men det afvises også, fordi ”rejsen” ikke er ufarlig og fornøjelig. ”Survivor”-

termen forbindes med en påmindelse om, at kræften stadig kan være tilstede. Det forbindes med 

 
4 Kendt som den lyserøde sløjfe i Danmark. 
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overlevelse men knyttes også til den mere uønskede status som offer. Begrebet ”normalitet” fø-

rer til undertemaet ”the new normal”, der beskriver, hvordan deltagerne skal finde et nyt norma-

tiv i hverdagen med de ændringer, sygdommen og behandlingen har givet. ”Patient” forbindes 

positivt med trygheden i kontakten med sundhedsvæsenet men negativt, fordi det er knyttet til 

kræft. Studiet viser, at sproget og metaforerne har stor betydning for tilpasning til en ændret 

identitet efter en kræftdiagnose og -behandling samt for håndtering af svære følelser i den for-

bindelse. Endvidere ses der en forskel i, hvordan fagprofessionelle og lægmænd forstår sproget og 

metaforerne omkring kræft, hvorfor fagprofessionelle opfordres til at være opmærksomme på 

patienters brug og forståelse af metaforer mhp. bedst mulig kommunikation (Appleton & Flynn, 

2014).  

Rees (2018) er et kvalitativt engelsk studie, der undersøger, hvordan yngre kvinder med 

brystkræft opfatter ”survivor”-termen. Hun foretager 20 semi-strukturerede interviews med kvin-

der i alderen 18-44 år. Kun tre ud af de 20 kvinder har internaliseret ”survivor”-identiteten, og der 

er forskellige begrundelser for dette, bl.a., at de ikke har fået kemoterapi og derfor ikke mener at 

være kvalificerede til at være ”survivors”. Der antydes dermed et hierarki med kemoterapi i top-

pen. De unge kvinder tilslutter sig ikke de ældre kvinders typiske brystkræft ”survivor-kultur” – 

”that ”club”…” (Rees, 2018, s. 5). De er desuden usikre på tilbagefald, hvorfor de ikke vil ”friste 

skæbnen”. Væsentlige fund er, at de føler, at folk omkring dem vil have dem tilbage i en normal 

kategori og, at de udviser handlekraft ved at afvise ”survivor”-identiteten. (Rees, 2018). 

Oliveira & Zago (2018) er et kvalitativt studie, der undersøger begreberne ”patient”, ”cured”, 

”victim” og ”survivor” i Brasilien og dermed i en ikke-vestlig population. Der er foretaget 14 semi-

strukturerede interviews af mænd og kvinder med urologisk kræft. Dette studie adskiller sig fra 

meget anden forskning, idet deltagerne har et lavt uddannelsesniveau. De har derfor ofte svært 

ved at svare på spørgsmålene og har muligvis ikke tidligere reflekteret over deres identitet. I brasi-

liansk, biomedicinsk forståelse er det kun muligt enten at være ”patient” eller at være ”cured” – 

patient eller helbredt. ”Survivor”-begrebet bliver derfor relateret til en kamp, hvor målet er at 

blive helbredt, hvilket for majoriteten kræver en tro på gud. ”Victim” forbindes derimod med 

skam over ikke at have passet på sin krop. Studiet konkluderer, at refleksioner over den nye iden-

titet for denne heterogene gruppe af mennesker med specielle behov kan støtte deres livskvalitet. 

Desuden beskrives det, at ”survivor-identiteten” forstås som en ”krigsmetafor”, der beskriver 

kræft som en kamp, og derfor er let at identificere sig med efter en behandling, der efterlader 

mærker på kroppen (Oliveira & Zago, 2018). 

Danske	studier	

Litteratursøgningen har ikke vist danske artikler, der eksplicit undersøger ’cancer survivor’ og 

’kræftoverlever’ og andre postcancerbegreber. Den fundne danske litteratur om livet efter kræft 

undersøger især senfølgers betydning for identiteten i forhold til specifikke emner, bl.a. arbejdsli-
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vet (Rasmussen & Elverdam, 2008b). Derudover undersøges forskellige senfølger i forhold til fx 

det emotionelle funktionsniveau og psykiske problemer (depression, sårbarhed, PTSD, stress), 

smerter samt sexliv (Laursen, 2017). Andre studier undersøger interventionelle tiltag bl.a. rehabi-

literingsophold, fysisk aktivitet og mindfulness (Adamsen et al., 2009; Henriksen, Tjørnhøj-

Thomsen & Hansen, 2011). Endvidere er der studier, der undersøger selvbiografiske kræftfortæl-

linger (Henriksen, 2014; Henriksen & Hansen, 2009; Henriksen et al., 2011). 

Rasmussen & Elverdam (2008b) har i en kvalitativ undersøgelse med 23 informanter af begge 

køn og med forskellige diagnoser undersøgt arbejdslivets betydning for livet efter kræft. I den 

engelsksprogede artikel beskrives informanterne som ”cancer survivors”. De er erklæret helbred-

te (”cured”) men har nedsat arbejdsevne pga. senfølger. Med brug af Max Weber konkluderer 

Rasmussen og Elverdam, at tab af arbejdsliv bliver et tab af socialt liv og dermed noget af den 

enkeltes identitet. Kræftsygdommen giver et brud i hverdagslivet, hvorfor den enkelte må skabe 

sig en ny identitet (Rasmussen & Elverdam, 2008b).  

Rasmussen & Elverdam (2008a) har i en dansksproget artikel beskrevet deres forskning af 

”kræftoverleveres sygedrama – processen fra kræftsyg til kræftoverlever. De har undersøgt, 

hvordan ”kræftoverlevere” taler om sig selv i forhold til at være ”syg” eller ”rask” – før og efter 

behandlingen – hvor syg er det afvigende og modsatte af rask. 23 informanter i alderen 28-67 år 

deltog i den kvalitative undersøgelse. Alle blev interviewet to gange med samme interval. Første 

interview foregik 3 måneder-4 år efter afsluttet behandling og andet interview efter en uges re-

habiliteringsophold. I perioden før diagnosen følte informanterne sig syge med symptomer eller 

raske, hvis kræften var opdaget ved screening. Efter behandlingen udtrykte de en latent usikker-

hed og klassificerede sig med de uspecifikke pronominer ”du” eller ”man”. De beskrev sig som 

”ikke syge” og ”ikke raske”, hvor negationen ”ikke syg” ikke betød det samme som ”rask” forstået 

som fravær af sygdom. I andet interview blev de igen specifikke og bruger betegnelsen ”rask”, og 

de anvendte pronomenet ”jeg”. Studiet konkluderer, at rehabiliteringsopholdet har givet fælles-

skab og en fælles forståelse, og det har hjulpet dem i overgangen til en ny biografisk situation 

(Rasmussen & Elverdam, 2008a). 

 Hansen & Tjørnhøj-Thomsen (2008) har undersøgt cancerrehabilitering i Danmark baseret på 

feltstudier og interviews med 41 kvinder og en mand. Artiklen er publiceret på engelsk og beskri-

ver informanterne som ”cancer survivors”. De går bag forståelsen af cancerrehabilitering i vestlige 

lande, hvor ”kræftoverlevere” forventes at vende tilbage til deres liv før kræften ved at lære at 

håndtere konsekvenserne af sygdom og behandling. De identificerer et nyt rehabiliteringsnarrativ 

”sick-helped-as if cured” – en omskrivning af Franks restitutionsnarrativ ”sick-helped-cured”. Re-

habiliteringsnarrativet skaber ifølge forskerne en illusion om, at ”kræftoverlevere” med senfølger 

gennem motion mv. kan vende tilbage til deres ”normale” liv (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2008, 

s. 360). De argumenter for, at det nye narrativ reproducerer sig selv gennem fri vilje, ansvarlighed 

og individualisering af sundhedsproblemer (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2008).  
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Rix har i 2000 foretaget en kvalitativ undersøgelse af metaforisk tænkning hos danske kræftpati-

enter mhp. at fremme en klar kommunikation mellem læge og patient. Der beskrives både positi-

ve og negative personlige metaforer, fx ”svækkede kræftceller” og ”ondskabsfulde kræftceller”, 

samt strukturelle metaforer, fx krigsmetaforer. Rix konkluderer, at de fleste kræftpatienter an-

vender metaforer i deres ”beskrivelse og fortolkning af kræftsygdommen, dens behandling og 

prognose”, og de har betydning for patienternes velbefindende (Rix, 2000, s. 5215). Han er be-

kymret for metaforer, der fremstiller kræften som et resultat af stress og ubalance, og som derfor 

kan give patienterne angst og skyldfølelse. Han opfordrer derfor sundhedspersonalet til at afdæk-

ke patienternes brug af metaforer (Rix, 2000). Kræftoverleverbegrebet beskrives ikke nærmere, 

hvilket sandsynligvis skyldes, at artiklen er skrevet inden dette begreb blev integreret i det danske 

sundhedsvæsen jf. indledningen. 

Opsamling	og	specialets	bidrag	

Dansk kræftforskning har i stigende grad fra 2008 fulgt den amerikanske praksis i anvendelsen af 

betegnelsen ’cancer survivor’ og den danske oversættelse ’kræftoverlever’ om personer, der er 

diagnosticeret og behandlet for kræft jf. indledning. Forskningsoversigten viser, at der på trods af 

denne praksis ikke er foretaget danske studier, der undersøger, hvordan disse begreber opfattes 

af de berørte danskere, og hvordan dette i så fald påvirker deres selvforståelse og livskvalitet. 

Studierne af ’survivor’ og andre begreber, der knyttes til mennesker i livet efter kræft, er ho-

vedsageligt amerikanske. Flere af disse studier viser ’survivor’-begrebet som det foretrukne, fordi 

det forbindes med bedre psykisk velbefindende end andre begreber. Det er især fremherskende 

blandt amerikanske kvinder, der har haft brystkræft – primært ressourcestærke hvide, middel-

klassekvinder, der udgør en særlig stærk ’survivor’-kultur. Mænd med prostatakræft synes at fo-

retrække det mere neutrale begreb ’person with cancer’. Om valget af disse begreber er kønsrela-

teret er ikke afdækket.  

Oversigten tydeliggør dog også, at brugen af ’survivor’ ikke er entydig. Det bruges dels om en 

kræftpatient fra diagnosetidspunktet og livet ud; dels om patienten efter afsluttet behandling – 

og endelig om en person, der har været kræftfri i minimum tre-fem år. Mens nogle deltagere for-

står ’survivor’ konkret som en person, der har overlevet sygdommen og er kræftfri, forbinder an-

dre begrebet med amerikanske værdier som individualitet og personlig handlekraft. Desuden 

fremhæver flere studier, såvel amerikanske som et engelsk og et brasiliansk, at ’survivor’ opfattes 

som en betegnelse, man gør sig fortjent til gennem lidelse som følge af kemoterapi.  

I de engelske studier afviser majoriteten af deltagerne dog betegnelsen ’survivor’, fordi be-

grebet konnoterer høj dødsrisiko, men også refererer til helbredelse og dermed ignorerer risikoen 

for tilbagefald. Yngre, engelske kvinder med brystkræft påpeger endda, at afvisningen af begrebet 

giver dem en følelse af selvstændig handlekraft i forhold til omgivelsernes pres om normalitet. 
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Forskningsoversigten synes således at pege på kulturelle forskelle i opfattelsen af ’survivor’-

begrebet. Dette underbygges også af, at brasilianske og puertoricanske deltagere ikke tillægger 

begrebet samme positive konnotationer som hovedparten af de amerikanske deltagere. De puer-

toricanske deltagere opfatter ’survivor’ som en mellemstation imellem syg og helbredt og under-

streger, at de vil leve og ikke bare overleve. Det er interessant i denne sammenhæng, at et dansk 

studie betegner ’kræftoverlevere’ som ’raske’, mens et andet dansk studie når frem til betegnel-

sen ’som om raske’ og dermed anerkender, at ’kræftoverlevere’ ikke er ’raske’ forstået som ’de 

samme som før’. 

Flere internationale studier peger på, at de begreber, der knyttes til mennesker i livet efter 

kræft, har stor betydning for disse menneskers selvforståelse i den nye situation. Da der også sy-

nes at være forskel på fagprofessionelles og lægfolks forståelse af disse metaforiske begreber, 

særligt ’survivor’, opfordres fagprofessionelle til at være forsigtige i anvendelsen af begreberne i 

mødet med de berørte individer for at fremme en tydeligere og mere værdig kommunikation. 

Det danske studie, der kommer dette emne nærmest, er en kvalitativ undersøgelse af meta-

forisk tænkning hos danske kræftpatienter. Rix (2000) pointerer, at det er vigtigt at afdække pati-

enternes metaforiske tænkning, da den kan påvirke deres psykiske velbefindende og i værste fald 

medføre angst og skyldfølelse. Denne artikels målgruppe er imidlertid mennesker i og ikke efter 

behandlingsperioden. 

Samlet set mener jeg, at forskningsoversigten peger på, at en undersøgelse af selvforståelse 

efter kræft og tilknyttede diskurser og metaforer - herunder betegnelsen ’kræftoverlever’ - i en 

dansk kontekst ville kunne bidrage med nye og relevante indsigter i forskningsfeltet. Jeg ønsker 

derfor at undersøge tilblivelsesprocesser for mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft. 
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Problemformulering	og	forskningsspørgsmål	

På baggrund af ovenstående lyder min problemformulering som følger: 

 

Hvilke tilblivelsesprocesser og -betingelser synes fremtrædende for mennesker, der oplever senføl-

ger i livet efter kræft?  – Og hvilken betydning har begrebet kræftoverlever i den forbindelse? 

 

For at undersøge dette opstilles følgende forskningsspørgsmål: 

 

• Hvilke kræfter synes medkonstituerende i tilblivelsesprocesser for mennesker, der oplever 

senfølger efter kræft? 

• Hvilke subjektkategorier og -positioner synes tilgængelige for disse mennesker? 

o Hvilke muligheder og begrænsninger for tilblivelse etableres med disse subjektka-

tegorier og -positioner?  

o Og hvordan forhandles de? 
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Teori	

I nærværende speciale vil jeg undersøge tilblivelsesprocesser for mennesker med senfølger i livet 

efter kræft. Jeg benytter poststrukturalisme som metateoretisk ståsted, da poststrukturalistisk 

tænkning bl.a. er optaget af at udforske subjektets ”kulturelle, sociale og diskursive” tilblivelses-

processer (Søndergaard, 2005, s. 237). Jeg arbejder således ud fra den grundantagelse, at subjek-

tets væren og agens er antiessentielle og dermed ikke udspringer af indre potentialer, rationalitet 

mv. men bliver til i gensidig, relationel konstituering med dets omgivelser. Subjektet har således 

”en dobbelt karakter som på én gang formet og formende” (Søndergaard, 2005, s. 240). Jeg an-

vender Situational Analysis (Clarke, 2005; Clarke, Friese & Washburn, 2017) som analyseredskab, 

da dette netop giver mulighed for at undersøge de mangeartede fænomener og processer, der 

indgår i disse tilblivelser. Hvor det viser sig relevant i analyseprocessen, vil jeg endvidere inddrage 

teoretiske begreber indenfor specialets metateoretiske ramme. Jeg vil i det følgende præsentere 

det videnskabsteoretiske ståsted, som specialet placerer sig på. 

Videnskabsteoretisk	ståsted	

Poststrukturalisme,5 der udbredes fra 1960’erne og frem, kan beskrives som en samlebetegnelse 

for forskellige strømninger indenfor human- og samfundsvidenskaberne, der forholder sig kritisk 

til traditionel, vestlig metafysisk tænkning (Simonsen, 1996; Stormhøj, 2013). Det er således et 

opgør med realisme, essentialisme og det positivistiske videnskabsideal om gyldig viden og objek-

tiv erkendelse af verden, hvor fænomener tilskrives ”universel og kulturuafhængig essens” 

(Søndergaard, 2000, s. 62). Overordnet er der et fælles udgangspunkt i en forståelse af forholdet 

mellem subjekt og samfund som gensidigt konstituerende (Khawaja, 2005). Som Stormhøj (2014) 

påpeger, er poststrukturalisme ikke en teori i gængs forstand eller et sammenhængende system 

af bestemte grundsætninger eller regler og er således ikke en entydig størrelse. Hun anvender 
 

5 Under betegnelsen ’poststrukturalisme’ vil jeg inddrage både poststrukturalistiske og socialkon-
struktionistiske begreber iht. Khawaja (2005). Hun betragter socialkonstruktionisme ”som en del 
af den større poststrukturalistiske strømning” (Khawaja, 2005, s. 36). Modsat forstår Jørgensen & 
Philips (2013) poststrukturalisme som en del af socialkonstruktionismen, og de fremhæver netop 
en manglende ”konsensus” i forholdet mellem de to retninger (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 15). 
Esmark, Laustsen og Andersen (2005) ser poststrukturalisme og socialkonstruktivisme som to 
selvstændige traditioner, dog med mange lighedspunkter (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005). 
Med socialkonstruktivisme mener de det, som andre kilder kalder socialkonstruktionisme. Se fx 
(Collin, 2012, s. 248 & 266). 
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netop termen ”poststrukturalismer” for at synliggøre, at der er mange forskellige måder at begri-

be poststrukturalisme på (Stormhøj, 2013, s. 14). En mulig definition af poststrukturalisme vil der-

for være afhængig af det perspektiv, som den skabes ud fra (Stormhøj, 2013). Jeg vil i det følgen-

de fremhæve de aspekter af poststrukturalisme, som er relevante for dette speciale. 

Drejning	mod	sproget	

Poststrukturalisme er i sit udgangspunkt sprogfilosofisk informeret og ser sprog som virkeligheds-

konstituerende i erkendelsesprocessen. Deraf følger, at virkeligheden – den fysiske og sociale rea-

litet – i et poststrukturalistisk perspektiv findes men ikke kan afspejles direkte, idet sproget ikke 

betragtes som et transparent medium, der forbinder genstandsfeltet og det erkendende subjekt. 

Betydning findes således ikke forud for sproget, idet tænkning og erkendelse sker gennem spro-

get. Sproget ses derfor som en ”aktivitet”, der konstituerer virkeligheden (Stormhøj, 2013, s. 16). 

Det betyder, at virkelighed og erkendelse ikke adskilles i poststrukturalistisk tænkning, der derfor 

anser ontologi og epistemologi som gensidigt konstituerende processer. I den optik konstitueres 

et fænomen som ’mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft’ således gennem sproget på 

historisk og kulturelt bestemte måder.  

Det sproglige udgangspunkt i poststrukturalisme betyder, at verden forstås som relationelt 

konstitueret gennem tegn. Mening skabes således gennem differentiering af tegnene i en sproglig 

struktur (Esmark et al., 2005; Jørgensen & Phillips, 2013). I modsætning til strukturalismen ser 

poststrukturalisme dog ikke disse betydningsstrukturer som fikserede ud fra en universel orden 

men som foranderlige og decentrerede (Jørgensen & Phillips, 2013). Poststrukturalisme gør med 

andre ord op med ideen om et transcendent centrum for meningsdannelsen, hvilket betyder at al 

mening i princippet er flydende og kontingent. Jacques Derrida (1930-2004) pointerer, at ”al me-

ning er udsat” (Simonsen, 1996, s. 31), og han indfører diskursbegrebet som synonym for me-

ningsdannelsen i den åbne, decentrerede struktur: “[I] fraværet af et centrum eller en oprindelse 

bliver alt til diskurs […]” (Derrida, 1978, s. 280 citeret i Esmark et al., 2005, s. 27). Med ideen om 

at alting i princippet kunne være anderledes, sker der således et skift fra at afdække ordenen bag 

strukturerne til at se på de diskursive, meningsskabende processer mhp. at begribe forandring. I 

et poststrukturalistisk perspektiv er forståelsen af verden således kulturelt og historisk indlejret 

(Jørgensen & Phillips, 2013). Dette kommer bl.a. til udtryk i en interesse i kulturelle og historiske 

forandringer i det sociale og dermed på ”begivenheden i betydning brud, forskydninger og hæn-

delser” (Esmark et al., 2005, s. 12).  

Den	diskursive	konstituering	af	virkeligheden	

Interessen for diskursbegrebet og -analyse er især blevet udbredt med Michel Foucault (1926-

1984), der bl.a. definerer diskurs som ”practices that systematically form the objects of which 

they speak” (Foucault, 1972, s. 49). Diskurser skal dog ikke kun forstås som sprog men som en 

form for socio-kulturelle, normsættende forståelsesrammer, der er afgørende for, hvad der kan 
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siges, tænkes og gøres (Jørgensen & Phillips, 2013; Khawaja, 2005). Ifølge Foucault kan diskurser 

således både gøre sig gældende i en ”materialisereret form”, fx arkitektur, en overvejende ”ab-

strakt form”, fx ideologier, og endelig som særlige måder at handle/tale på indenfor specifikke 

domæner, fx sundhedsvæsenet (Khawaja, 2005, s. 37).  

Ifølge Foucault bliver rammerne for diskurser etableret af magt/viden-komplekser 

(Christensen & Hamre, 2018, s. 24; Foucault, 1980). Magt og viden hænger således sammen, selv-

om de samtidig betragtes som to forskellige domæner (Foucault, 1982). Hos Foucault er magt ikke 

noget, nogen har over andre. Den er ikke undertrykkende men produktiv, forstået på den måde, 

at den skaber mulighedsbetingelser for diskurserne (Foucault, 1982). Det vil sige, at magt er afgø-

rende for, hvad der betragtes som sand viden i en given sammenhæng og dermed også for, hvad 

der kan siges og gøres, og hvem der kan sige og gøre dette. Derfor er det muligt at tale om domi-

nerende diskurser indenfor et givent vidensfelt, fx indenfor kræftforskning, i sundhedsvæsenet 

eller på rehabiliteringsområdet - tre domæner, der har betydning for tilblivelsen af mennesker i 

livet efter kræft.  

Magt/viden-komplekser er, ifølge Foucault, med til at synliggøre binære kategoriseringer og 

udgrænse en andethed som værende forskellig fra førsteheden. Diskursive praksisser er således 

med til at afgøre, hvad der er passende eller legitimt i en social kontekst. Foucault peger på dis-

kurserne normal/unormal, syg/rask og sandt/falsk og opfordrer til, at førsteheden studeres gen-

nem andetheden (Christensen & Hamre, 2018; Foucault, 1982). Hvor Foucault således har fokus 

på, at der sker en binær udgrænsning, har senere teoretikere fremhævet, at han dermed overser 

eksklusioner af fænomener, der falder udenfor de to kategorier (Esmark & Laustsen, 2015; 

Simonsen, 1996; Søndergaard, 2000). 

Foucaults syn på diskurser og hans ideer om sandhed som diskursivt produceret er videreført 

af senere teoretikere, som dog gør op med Foucaults ”monolisme”,6 dvs. hans tendens til at foku-

sere på de dominerende diskurser og et dominerende vidensregime indenfor en given historisk 

epoke (Clarke, 2005; Jørgensen & Phillips, 2013, s. 22). I stedet lægger de vægt på et mere plurali-

stisk billede, hvor mange forskellige diskurser kæmper om at definere virkeligheden. Jeg vender 

tilbage til diskursbegrebet senere. 

Den	poststrukturalistiske	forskningsinteresse	

Med et antiessentialistisk blik er poststrukturalistisk vidensproduktion således ikke optaget af at 

frembringe eller afdække universel, sand viden om fænomener men retter i stedet fokus mod de 

diskursive processer, der får noget til at fremstå som sandt og selvfølgeligt (Jørgensen & Phillips, 

2013; Søndergaard, 2000). Den forskningsmæssige interesse bliver med Foucaults ord at un-

dersøge ”how effects of truth are produced within discourse which in themselves are neither true 

nor false” (Foucault, 1980, s. 118). Dermed bliver det muligt at reflektere over og forstyrre natura-

 
6 Fx Laclau & Mouffe, Fairclough, Potter & Wetherell (Jørgensen & Phillips, 2013), Clarke (Clarke, 
2005). 
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liserede sandheder og forholde sig kritisk til deres sociale konsekvenser (Jørgensen & Phillips, 

2013; Søndergaard, 2000). Det, der diskursivt produceres som sandt og selvfølgeligt fx hvordan 

begreberne syg og rask opfattes, har derfor stor indflydelse på subjektets tilblivelse også i livet 

med senfølger efter kræft. 

Subjektets	tilblivelse	

I et poststrukturalistisk perspektiv konstitueres subjektet ligeledes gennem diskursive tilblivelses-

processer og forstås som decentralt og processuelt (Søndergaard, 2003). Det er således et opgør 

med forestillingen om det ”essentielle, tidløse” menneske (Heede, 2002; Khawaja, 2005, s. 38). 

Dermed står poststrukturalisme i modsætning til især den humanistisk orienterede psykologi 

(Davies et al., 2001), der mener, at subjektet har et historisk og kulturelt uafhængigt kerneselv 

med iboende potentialer, der skal udfoldes (Jacobsen, 2011). Den form for udvikling er imidlertid 

ikke relevant i den poststrukturalistiske tænkning, idet subjektet løbende bliver til, hvorfor post-

strukturalisme i stedet for udvikling anvender begrebet tilblivelse. 

Tilblivelser foregår i interaktion med omverdenen, som Jette Kofoed påpeger i sin beskrivelse 

af fænomenet: 

 

Mennesker sætter gennem konkrete handlinger hele tiden sig selv og deres omverden på 

spil. Enhver reproduktion af noget eksisterende er potentielt en transformation af såvel 

menneske som omverden. Mennesket er ikke alene et produkt af sin omverden, sin hi-

storie, sin kultur, men er også hele tiden medforfatter på sig selv og sin omverden 

(Kofoed, 2004, s. 37). 

 

Citatet tydeliggør forståelsen af subjektet som processuelt, dvs. et subjekt, der løbende bliver 

til historisk, kulturelt og socialt - på en gang formet og formende. I forlængelse heraf er det 

ikke muligt at tale om en præeksisterende subjektivitet for mennesker, der oplever senfølger 

i livet efter kræft. Det interessante er derfor selve tilblivelsesprocesserne. Mennesker med 

senfølger efter kræft er således ikke et stabilt eller essentielt fænomen, der venter på en re-

præsentation. For at begribe hvordan disse mennesker bliver forståelige i situationen, er det 

derfor nødvendigt at se på de forhandlinger, der sker indenfor særlige forståelsesrammer. Jeg 

skal således undersøge de praksisser og teknologier, der gør subjektet muligt i livet efter 

kræft. Subjektiveringsbegrebet udfoldes i et senere afsnit. 

Situationsanalyse	

How might complexities be handled in knowledge practices nonreductively, but without 

at the same time generating ever more complexities until we submerge in chaos? (Law & 

Mol, 2002, s. 1 i Clarke, 2003, s. 553). 
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Den amerikanske sociolog, Adele Clarke, har udviklet situationsanalyse (herefter SA) med afsæt i 

konstruktivistisk grounded theory (herefter GT), pragmatisme og symbolsk interaktionisme med 

henblik på at forene teoretiske og analytiske tilgange fra disse retninger med en poststrukturali-

stisk tænkning (Clarke et al., 2017).7 SA er således et analyseredskab, der bl.a. kombinerer situati-

onelle kortlægninger af empirisk materiale med Foucaults diskursteori, hvilket jeg uddyber sene-

re. Hvor traditionel GT har fokuseret snævert på at kortlægge basale sociale processer, ønsker 

Clarke at udbrede fokus til et givent fænomens bredere situation og inddrage narrative, visuelle 

og historiske diskurser i den empiriske analyse. Hensigten med dette er at bedrive ”thick analy-

sis”,8 der kan tage højde for, at fænomener bliver til i komplekse situationer gennem handling, 

positionering og diskursive forhandlinger og hvis udgangspunkt er, at al viden er situeret: 

 

What I am ultimately grappling toward are approaches that can simultaneously address 

voice and discourse, texts and the consequential materialities and symbolisms of the 

nonhuman, the dynamics of historical change, and, last but far from least, power in both 

its more solid and fluid forms (Clarke, 2005, s. xxiii). 

 

SA betragtes som en ”pakke” af teori og metode, der integrerer både epistemologiske og ontolo-

giske antagelser med konkret praksis (Clarke, 2005, s. xxxiii; Clarke et al., 2017, s. 24).  

Situationen	

Clarke udbreder som sagt det analytiske fokus fra et givent fænomen – i dette speciale ’tilblivelse 

for mennesker med senfølger efter kræft’ – til den situation, som fænomenet bliver til i. Hun ar-

bejder ikke med begrebet ”kontekst” men forstår situationen bredt (Clarke et al., 2017, s. 17). Det 

vil sige, at hun inddrager alle elementer, som forskeren og de implicerede deltagere mener har 

betydning for fænomenets tilblivelse. Det kan bl.a. være humane aktører (individer, grupper, or-

ganisationer mv.); nonhumane aktører (teknologier og fysiske ting mv.); politiske, økonomiske, 

historiske, geografiske og sociokulturelle/symbolske elementer og aktuelle emner (”hot issues”) 

samt alle former for relevante diskurser fra de samfundsmæssige til de domænespecifikke. Ifølge 

Clarke indgår alle de forskelligartede elementer, herunder det pågældende fænomen, i en relati-

onel konstituering af hinanden samt af den specifikke situation. Hun kalder dette ”coconstitutive-

ness” og understreger, at situationen dermed er dynamisk og har flydende grænser til andre situ-

 
7 Som udgangspunkt anvender jeg Clarkes første udgave af SA fra 2005 og supplerer med relevan-
te tilføjelser/ændringer fra 2. udgave, udgivet i samarbejde med Carrie Friese og Rachel S. Wash-
burn i 2017. 
8 Thick analyses defineres med henvisning til Fosket (2015, s. 196): “Thick analyses take explicitly 
into account the full array of elements in the situation – human, nonhuman, discursive. Rather 
than simplify, thick analysis of SA embrace relationalities and complexities” (Clarke et al., 2017, s. 
xxv-xxvi). 
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ationer (Clarke et al., 2017, s. 17). Hun ser derfor visse lighedstræk mellem sit situationsbegreb og 

Deleuze & Gauttaris begreb rhizom, der, med en botanisk metafor, beskriver en netværksstruktur 

med mange forgreninger og krydsningspunkter uden en fælles rod: [U]nlike trees or their roots, 

the rhizome connects any point, and its traits are not necessarily linked to traits of the same na-

ture” (Deleuze & Guattari, 1987, s. 21 citeret i Clarke et al., 2017, s. 92). 

Med udgangspunkt i det såkaldte Thomas-teorem: ”Situations defined as real are real in their 

consequences” definerer Clarke desuden situationen som relationel og økologisk (Clarke et al., 

2017, s. 26). Dette skal forstås således, at handling i en given situation er betinget af det perspek-

tiv, som situationen fortolkes fra. Det er ligeledes ud fra en grundlæggende forståelse af, at al 

viden og vidensproduktion er situeret (”knowers are embodied and knowledges are situated”), at 

Clarke gør situationen til den relevante analysegenstand (Clarke, 2005, s. 22). I sin kritik af GT’s 

positivistiske tendenser til at analysere et givent fænomen isoleret mhp. at opnå en objektiv og 

generaliserbar viden trækker hun således på Donna Haraways teori om situeret viden, der gør op 

med idéen om et objektivt blik ”intetstedsfra” (Højgaard, 2018, s. 14) Det betyder derfor også, at 

Clarkes situation er konkret og specifik (historisk, geografisk og kulturelt forankret) frem for gene-

rel, og at den afgrænses af den situerede forsker og ditto deltagere: “Partial perspective suffice” 

(Clarke, 2005, s. 22). 

Endelig definerer Clarke situationen som gestalt og genererende forstået således, at relatio-

nerne mellem situationens elementer konstituerer særlige betydnings- og handlemuligheder, der 

er knyttet til den specifikke situation på et givent tidspunkt og sted. Desuden trækker hun her på 

Meads og Deweys forståelser af begrebet ’emergens’ (”emergence”). Mead forstår ”emergens” 

som tilblivelse i situationen, dvs. at når ting bringes sammen, opstår der noget nyt, som ikke var 

der tidligere (Mead, 1938, 1972, s. 641 i Clarke et al., 2017, s. 69). Inspireret af dette fastslår De-

wey, at helheden er større end summen af de enkelte dele. Det er denne sum eller dette hele, 

Dewey kalder en ”gestalt” og forstår som en særlig entitet (Dewey, 1938, s. 68 i Clarke et al., 

2017, s. s. 69). Clarke refererer ligeledes til Blumer, som argumenterer for gestalt-forståelsen af 

situationer, der genererer ”a life of their own" (Clarke, 2005, s. 23; Clarke et al., 2017, s. 69). Hun 

fremhæver således: “[H]ow a situation is always greater than the sum of its parts because it in-

cludes their relationality in a particular temporal and spatial moment” (Clarke, 2005, s. 23). 

Clarke giver ikke en egen, samlet definition af begrebet situation, men et bud på en sådan ud 

fra ovenstående beskrivelse kunne være: 

 

Et komplekst og dynamiske netværk af humane og nonhumane aktører; politiske, øko-

nomiske, historiske, geografiske og symbolske elementer samt samfundsmæssige og 

domænespecifikke diskurser mm. (herunder analysefænomet), der på et givent tidspunkt 

og sted står i relation til og gensidigt konstituerer hinanden og situationen og tilsammen 

producerer noget nyt, som er større end summen af situationens enkeltdele. 
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Situationelle	kort	

Konkret arbejdes der i SA med ’situational maps’ (herefter situationelle kort), som Clarke under-

deler i tre former, hhv. ’situational maps’, ’social worlds/arenas maps’ og ’positional maps’, hvil-

ket beskrives herunder. Clarke bruger den samme betegnelse ’situational maps’ om både den 

overordnede kategori (alle kort generelt) og en af de tre undergrupper. Dette kan skabe lidt for-

virring i præsentationen af SA. For at skabe tydelighed bruger jeg derfor den danske oversættelse 

’situationelle kort’ om den overordnede kategori og den engelske betegnelse for hver af de tre 

undergrupper. Herunder følger en præsentation af de tre undergrupper. 

Situational maps  

Situational maps beskriver Clarke i tre versioner: En ’rodet’ version, herefter messy map, en ord-

net version, herefter ordered map og en relationel version, herefter relational map. Initialt arbej-

des der med ’messy map’, hvor alle elementer, der synes relevante i situationen noteres, dvs. 

både humane og nonhumane, diskursive/symbolske og materielle elementer. Dette gøres uden 

struktur eller censur for at bevare en åben tilgang til materialet. Der arbejdes med kortene, indtil 

der ikke fremkommer nye indsigter, og situationen er ”mættet” (Clarke, 2005, s. 108). Clarke op-

fordrer til at holde situationen ”messy” så længe som muligt for ikke at lukke analysen af for nye 

indsigter (Clarke, 2005, s. 95). 

Herefter foreslår Clarke, at elementerne fra messy map systematiseres i en ordnet version – 

’ordered map’ mhp. at skabe overblik. Elementerne kategoriseres i grupper, fx humane og non-

humane elementer og relevante diskurser mv. alt efter det aktuelle forskningsprojekt. Hun påpe-

ger dog, at dette kort ikke er nødvendigt (Clarke, 2005). 

Den tredje version af situational maps kaldes ’relational maps’ og udarbejdes på grundlag af 

messy map. Her ses på relationerne i situationen ved at tegne forbindelseslinjer mellem interage-

rende elementer. Hensigten er at tydeliggøre, hvor, der er forbindelser – og hvor der ikke er. 

(Clarke, 2005).  

Social worlds/arenas maps 

Sociale verdener betegner en gruppe af individer, der deler fælles perspektiver, som danner basis 

for individuelle og kollektive muligheder for tilblivelse og agens (Clarke, 2005), fx kræftpatienter 

eller mennesker, der oplever senfølger. Arenaer er konstitueret af flere sociale verdener, som er 

engageret i et særligt område, fx Kræftens Bekæmpelse. Mennesker kan deltage i flere sociale 

verdener og arenaer og begge steder foregår der diskursive forhandlinger over tid, hvorfor disse 

er i konstant forandring (Clarke et al., 2017). Social worlds/arenas maps kortlægger således det 

felt, som situationen er forankret i. I udarbejdelsen af disse kort rettes opmærksomheden på kol-

lektive mønstre (Clarke et al., 2017). 
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Positional maps 

I et positional map placeres de tilgængelige positioner, som diskurserne i situationen tilbyder. Der 

er ingen privilegering ift. normal og afvigende, blot forskellige positioner (Clarke, 2005). Der er 

opmærksomhed på, hvilke positioner, der er artikulerede i forhold til relevante temaer i empirien, 

og hvilke positioner, der er fraværende eller stille. Clarke pointerer, at det er vigtigt at have op-

mærksomhed på at frigøre positionerne fra bestemte personer, grupper eller organisationer for at 

kunne analysere dem som diskursive positioner mhp. at komme udover ”the knowing subject” 

(Clarke, 2005, s. 126).  

Clarkes	brug	af	Foucault	og	diskursbegrebet	

Clarke tager udgangspunkt i Michel Foucaults diskursteori, hvor magt/viden-komplekser, som 

tidligere beskrevet, sætter rammer for diskurs. Der ses således på, hvordan ’sandheder’ og sub-

jektpositioner er produceret, legitimeret og bevaret gennem diskurser og diskursive praksisser 

(Clarke, 2005). Clarke udvider imidlertid diskursbegrebet til at omfatte alle former for kommuni-

kation af både visuel, sproglig og materiel art mv. om et givet sociokulturelt emne, ”discourse writ 

large”: 

 

Yet discourse is not limited to language but also includes visual 

images (e.g., art, film, family photos), symbols (e.g., logos, flags, other icons), 

nonhuman things/material cultural objects (e.g., chairs, coffee mugs, computers, 

buildings), and other modes of communication (e.g., nonverbal movements, 

signals, sounds, music, dance). In any given discourse, multiple modes are 

typically combined […] Thus we need to start by thinking of the concept of discourse writ 

large: communication of any kind around/about/on a particular socially or culturally rec-

ognizable theme—contemporary and/or historical (Clarke, 2005, s. 148). 

 

Hvor Foucault har et monolistisk udgangspunkt med fokus på at afdække den dominerende dis-

kurs indenfor et givent domæne, ønsker Clarke imidlertid at få alle de forskellige relevante diskur-

ser frem i situationen, ligesom en væsentlig pointe i SA er at få de stille diskurser til at tale (Clarke, 

2005; Clarke et al., 2017; Jørgensen & Phillips, 2013). 

SA	som	emergerende	design	

Analysearbejdet i SA har en abduktiv,9 dvs. ikke lineær tilgang, hvor der veksles frem og tilbage 

dels i arbejdet med de situationelle kort og dels mellem kortlægningen af empiri og en mere teo-

 
9 Abduktion defineres af Kofoed (2004) som ”en slutningsform, der ikke kan reduceres til enten 
induktion eller deduktion […] Abduktion er en frem-og-tilbage-virksomhed mellem det åbne, det 
ordnede, det endnu ikke-erkendte, det velvidende” (Kofoed, 2004, s. 34). 
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retisk tilgang til genstandsfeltet10 (Clarke et al., 2017). Dermed fremarbejdes interessante temaer 

og teoretiske begreber, der er relevante at bruge som linse på empirien. Samtidig kan der vise sig 

et behov for at gå tilbage i processen og fx producere mere empiri eller generere nye/forkaste 

tidligere teoretiske begreber.  

Clarke betragter således SA som et kvalitativt analytisk redskab, der udover Foucaults diskurs-

teori kan anvendes sammen med andre teoretiske tilgange og begreber indenfor samme an-

tiessentialistiske ramme som SA. Hvilke teorier og begreber, der trækkes på, afhænger af det kon-

krete forskningsprojekt, og Clarke kalder disse projektorienterede sammensætninger for ”brico-

leurs” (Clarke, 2005, s. 146). Clarke understreger den antiessentialistiske teoretiske tilgang og 

påpeger, at både forskningsprojekterne og de projektorienterede bricoleurs er emergerende og 

dynamiske konstruktioner (Clarke, 2005).  

Teoretiske	begreber	

Eftersom jeg har anvendt et emergerende design, har de poststrukturalistiske teoretiske begre-

ber, jeg anvender, ikke været formuleret fra starten men har vist sig undervejs at være relevante i 

relation til mine forskningsspørgsmål, min videnskabelige situering, empiriproduktion og det ana-

lytiske arbejde med SA. Begreberne er således teoretisk og empirisk informerede, og de er begre-

ber, jeg anvender til at tænke med. Jeg anvender således Foucaults begreb ’subjektivering’ men 

supplerer dette med andre, senere forståelser. Derudover anvender jeg begreberne ’positione-

ring’ og ’abjekt’. Disse teoretiske begreber præsenteres herunder, og hvis der viser sig behov for 

det, kan andre begreber inddrages i analysen. 

Subjektivering	

Overordnet set henviser subjektivering til de processer, ”hvorigennem vi bliver til dem vi ”er”” – 

det beskriver således både tilblivelse og væren (Holen, 2011, s. 108).  

 

Ifølge Foucault er subjektet historisk kontingent og dermed uden essens forud for diskurs. Subjek-

tet bliver med andre ord til igennem diskurs. Subjektet er således noget, der ændrer sig over tid, 

og Foucault skubber dermed fokus fra subjektivering til subjektiveringsprocesser (Christensen & 

Hamre, 2018). Udgangspunktet for disse processer er ifølge Foucault det førnævnte magt/viden-

kompleks. Da magt hos Foucault er produktiv, betragter han både subjektet som et produkt af 

magt og som et redskab for magtens udbredelse (Christensen & Hamre, 2018; Jørgensen & 

Phillips, 2013): 

 

 
10 Dette svarer til Kofoeds begreb ’emergerende og fleksibelt design’, der kan ændres alt efter, 
hvad genstandsfeltet viser med mulighed for at lade noget nyt og uventet udfolde sig (Kofoed, 
2007, s. 104). 
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The individual is an effect of power, and at the same time, or precisely to the extent to 

which it is that effect, it is the element of its articulation. The individual which power has 

constructed is at the same time its vehicle (Foucault, 1980, s. 98 i Holen, 2011, s. 59). 

 

At blive til som subjekt handler således ifølge Foucault om at underkaste sig magten for der-

igennem at blive forståelig som subjekt (Foucault, 1982, s. 778; Holen, 2011, s. 109): 

 

There are two meanings of the word "subject": subject to someone else by control and 

dependence; and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both mean- 

ings suggest a form of power which subjugates and makes subject” (Foucault, 1982, s. 

781). 

 

Der ligger dermed en dobbelthed i Foucaults tænkning om subjektet, hvor subjektet ud over at 

være et selvstændigt individ er underlagt de mulighedsbetingelser, der historisk og kulturelt tilby-

des via diskurser. Subjektets mulighedsbetingelser afgrænses således af ydre forhold men også af 

subjektet selv. Subjektets begrænsende funktion af sig selv kalder Foucault: ”sjælen bliver krop-

pens fængsel” (Foucault, 2016, s. 44). Samtidig fremhæver Foucault, at magt kun kan udøves over 

frie subjekter, og han forklarer det med en spil-metafor: I et givent spil (fx kortspil) afgør de enkel-

te spillere selv, hvordan de vil følge spillets regler (Christensen & Hamre, 2018). Foucault taler i 

den forbindelse om en særlig magtteknologi nemlig selvteknologi, hvilket vil sige, at subjektet 

udøver selvstyring ud fra de diskursive mulighedsbetingelser. Subjektet er begrænset til at vælge 

mellem de eksisterende tilbud for at blive forståelig som subjekt. Magt og frihed er således gensi-

digt betingede, og Foucault fremhæver, at det netop er i sprækker i diskurs, at modmagt kan vok-

se frem, hvilket er fokus for hans kritiske analyser (Christensen & Hamre, 2018, s. 118). 

Foucault beskriver en særlig magtform, bio-magten, som værende rettet mod ”livet” og 

”mennesket, for så vidt det er levende” (Foucault, 1994, s. 149). Indenfor bio-magten foregår sub-

jektivering via objektivering, hvor subjektet gøres til objekt gennem medicinske undersøgelser og 

praksisser på bestemte måder, som defineres af diskursen. Formålet er optimering, og det målba-

re skaber inddelinger, hvor diskursen skelner mellem sundt/sygt, normalt/unormalt, sandt/falsk. 

Den fysiske regulering af den objektive krop kan således ses som et led i subjektiveringsprocesser 

for mennesker i livet efter kræft.   

Indenfor det, som Foucault kalder pastoralmagten, fungerer bekendelse som subjektiverings-

teknologi, hvormed subjektet konstitueres som subjekt for sig selv og andre. Pastoralmagten har 

udgangspunkt i kristendommen og sjælens ”frelse”, men Foucault argumenter for at bekendelsen 

er tiltagende i det senmoderne samfund. Individet bekender sine tanker og sygdomme både of-

fentligt og privat, og dette bliver et aktivt element i subjektiveringen (Christensen & Hamre, 2018, 

s. 30; Foucault, 1994, s. 66).  
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Senere teoretikere har kritiseret Foucault for at underteoretisere subjektets agens ift. subjek-

tivering. Fx fremstiller Judith Butler subjektiveringsprocessen som en samtidig underkastelse og 

mestring: “[T]he lived simultaneity of submission and mastery, and mastery as submission, is the 

condition of possibility for the emergence of the subject” (Butler, 1997, s. 117). Ligeledes frem-

hæver Dorte Marie Søndergaard, at det analytiske arbejde med subjektiveringsprocesser skal 

kunne rumme dobbeltheden, der består i, at ”mennesker forstås som på en og samme tid skabt af 

og medskaber af deres egne betingelser (Søndergaard, 2000, s. 67). Analysen skal således sam-

mentænke på den ene side de ”kollektive betingelser i form af tilgængelige diskurser og praksis-

ser” og på den anden side enkeltindivider eller gruppers måder at ”forstå, anvende og forme disse 

kollektive betingelser” (Søndergaard, 2000, s. 67-68). Søndergaard påpeger, at der i relationen 

imellem disse ligger et spændingspotentiale, der kan være et fokuspunkt for analysen. De kollek-

tive betingelser rammesætter således det handlerum, der selvfølgeliggør nogle og usynliggør an-

dre måder at forstå og fortolke praksis på.  

Positionering	

Positioneringsbegrebet kan forstås som en uddybning af subjektiveringsbegrebet, hvor subjekti-

vering er ”summen af de positioner subjektet indtager i de diskurser, det indgår i” (Krøjer, 2007). I 

subjektiveringsprocesser er diskurser i form af sprog, materialitet og praksis med til at sætte 

rammerne for subjektets tilblivelsesmuligheder. Dette skal ikke forstås således, at subjektet de-

termineres af diskurs, da det deltager aktivt i subjektiveringen, som bl.a. Butler og Søndergaard 

påpeger jf. ovenstående. Med henblik på at kunne analysere subjektets agens i subjektiverings-

processerne inddrager jeg Davies og Harrés positioneringsbegreb, der kan bidrage med et fokus 

på ”hvad individer gør, når de gør sig selv og hinanden” (Christensen & Hamre, 2018, s. 128).  

Davies & Harré beskriver positionering, som en proces, der gøres i samtale, interaktion og 

fortælling (Davies & Harré, 2014) Det dynamiske begreb er både udviklet som en reaktion på det 

mere statiske socialpsykologiske rollebegreb(Davies & Harré, 2014). De definerer positionering 

som følger: 

 

Positionering […] er den diskursive proces, hvorved selver lokaliseres i samtaler som ob-

serverbart og subjektivt kohærente deltagere i historier, der produceres i fællesskab. Der 

kan ske interaktiv positionering, hvor det, den ene siger, positionerer den anden. Og der 

kan forekomme refleksiv positionering, hvor en person positionerer sig selv (Davies & 

Harré, 2014, s. 31-32). 

 

Citatet viser, hvordan positionering i den sociale interaktion giver subjektet mulighed for at 

forstå sig selv, sin omverden og sine relationer. Det beskriver dertil positionering som en 

dobbelt bevægelse, der dels indebærer, at subjektet bliver positioneret til en position af an-

dre, og dels at subjektet positionerer sig selv. Positionerne forhandles gensidigt på forskellige 
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måder og i forskellige sammenhænge og kan ifølge Davies & Harré både foregå som en be-

vidst og ubevidst proces (Davies & Harré, 2014). 

Begrebet rummer en anden bevægelighed end subjektiveringsbegrebet, bl.a. fordi det tyde-

liggør, at subjektet kan indtage forskellige positioner i forskellige sammenhænge og dermed kan 

betegnes som decentraliseret. Dog kan subjekterne ikke positionere sig helt frit, idet muligheder-

ne for positionering er afhængig af den givne kontekst (Davies & Harré, 2014). Kontekst skal som 

hos Clarke forstås bredt. Davies & Harré kobler derfor også positionering til de forskellige diskur-

sive praksisser, som subjektet indgår i. Subjektpositioner stilles således til rådighed indenfor dis-

kurser, og Davies & Harré forstår diskurs som: 

 

[I]nstitutionaliseret brug af sprog og sproglignende systemer. Institutionaliseringen kan 

ske på det disciplinære, det politiske, det kulturelle eller den mindre gruppes niveau. Der 

kan også forekomme diskurser, som udvikler sig omkring et specifikt emne som køn eller 

klasse (Davies & Harré, 2014, s. 26). 

 

Med denne definition af diskurs tydeliggøres Davies & Harrés sproglige betoning af positione-

ringer som sproghandlinger. Jeg henholder mig dog til Clarkes førnævnte udvidede diskurs-

begreb, der omfatter alle former for kommunikation af både visuel, sproglig og materiel art. 

I dette speciale anvender jeg bl.a. positioneringsbegrebet til at analysere, hvilke subjektposi-

tioner, der stilles til rådighed for deltagerne af sundhedsvæsenet, kommunen, familien mv. Desu-

den er det i mit arbejde med empirien blevet tydeligt, at deltagerne har brug for at få fortalt deres 

historie. Følgende citat peger netop på fortællingen, som væsentlig i subjektiveringsprocesser: 

  

Det [hvem man er] afhænger af de positioner, der stilles til rådighed af andres diskursive 

praksisser og inden for disse praksisser – de historier, hvorigennem vi skaber mening 

med vores egne og andres liv. Historier er lokaliseret inden for en række forskellige dis-

kurser, og derfor varierer de meget med hensyn til den sprogbrug og de begreber, emner 

og moraldomme, de gør relevante og stiller til rådighed (Davies & Harré, 2014, s. 27-28). 

Abjektgørelse		

Subjektiveringsbegrebet udbygges yderligere med begrebet ’abjekt’ (Butler, 2011). Som nævnt er 

”forholdet mellem inklusion og eksklusion” et gennemgående tema hos Foucault, idet subjektive-

ring bl.a. sker gennem eksklusion af andethed (Christensen & Hamre, 2018, s. 124). Butler har 

arbejdet videre med den normative udgrænsning af ’den anden’ med begrebet ’abjekt’ eller ’ab-

jektgørelse’. Et abjekt udgør det ”konstitutive ydre”, der afvises ved subjektets tilblivelse og af-

grænses fra subjektets domæne som det, der ikke er ’mig’ (”not-me”) (Butler, 2007, s. 181; 2011, 

s. xiii). Butler kalder sit begreb en ”performativ modsætning”, og det kan således både beskrive en 

form for andethed og et fænomen udenfor første- og andetheden, der tildeles en ikke-eksistens 
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(Butler, Meijer & Prins, 1998, s. 280). Abjektgørelse angår ”all kinds of bodies whose lives are not 

considered to be ‘lives’ and whose materiality is not understood to ‘matter’” (Butler et al., 1998, 

s. 281). Det beskriver det ikke-tænkelige, det tabuiserede – det, man ikke vil kende til. Abjektet er 

henvist til de frygtede, ”ubeboelige” zoner af det sociale liv, hvor der rent faktisk bor mennesker 

(Butler, 2011s. xiii). Det har således både eksistens og ikke-eksistens: 

 

So, it is not as if the unthinkable, the unlivable, the unintelligble has no discursive life; it 

does have one. It just lives within discourse as the radically uninterrogated and as the 

shadowy contentless figure for something that is not yet made real (Butler et al., 1998, s. 

281). 

 

Det abjektgjorte anviser med andre ord grænserne for, hvor ”legitim subjektivering kan finde 

sted” (Butler, 2011, s. xiii; Christensen & Hamre, 2018, s. 124-125). For dette speciale er det bl.a. 

væsentligt at undersøge, hvorvidt og i så fald på hvilke måder, mennesker, der oplever senfølger i 

livet efter kræft, bliver udgrænset som upassende og dermed abjektgjorte. 



31 

Metode	

Et	emergerende	design	

I dette afsnit redegør jeg for, hvordan jeg producerer og analyserer det empiriske materiale. Som 

tidligere beskrevet anvender jeg en tilgang, hvor ontologiske og epistemologiske antagelser er 

integreret med praksis, og derfor er teori og metode vanskeligt at adskille. Med et poststrukturali-

stisk udgangspunkt ses mit speciale som en tilblivelsesproces. Jeg anvender et fleksibelt og emer-

gerende design, hvor produktion og analyse af empiri bliver til i interaktion med hinanden og an-

dre kræfter i processen. Det er således en abduktiv proces, hvor der veksles frem og tilbage mel-

lem på den ene side ”det åbne” og endnu ikke erkendte og på den anden side ”det ordnede” og 

erkendte (Kofoed, 2004, s. 34). Jeg har imidlertid for at skabe overblik i formidlingen forsøgt at 

adskille teori og metode som egentlig ikke kan adskilles. 

Interview	

En empirisk undersøgelse skal udformes i forhold til den videnskabelige position (Ulvik, 2005, s. 

63). Ud et poststrukturalistisk videnskabsteoretisk standpunkt ses den sociale verden som flyden-

de og ustabil og skabt gennem social interaktion, hvilket betyder, at min forskningsmetode ikke 

skal afdække objektive beskrivelser af virkeligheden men i stedet skal undersøge de konstitueren-

de processer, der skaber virkelighed og ’sandheder’ for mennesker, der oplever senfølger i livet 

efter kræft.  

I dette speciale har jeg valgt individuelle interviews som forskningsmetode, idet det giver mu-

lighed for at skabe en fortælling gennem refleksiv samtale, dvs. en ”fællesproduktion” mellem 

den interviewede og intervieweren, hvor meningsdannelsen kan udforskes, mens fortællingen 

bliver til (Ulvik, 2005, s. 65). Fokus er på de interviewedes oplevelser, tanker, følelser ift. de pro-

cesser, som de interagerer i. Formålet med dette er ”at finde vej ind i og at analysere de menings-

sammenhænge, mennesker forstår sig selv og hinanden indenfor; de meningssammenhænge de 

lever i og igennem” (Søndergaard, 1996, s. 54). Jeg ønsker dermed at få indblik i de elementer i 

situationen, som har betydning i tilblivelsesprocesserne for mennesker, der oplever senfølger i 

livet efter kræft. 

Jeg har valgt individuelle interviews fremfor fokusgruppeinterviews ud fra en forventning om 

at kunne skabe en mere tryg og fortrolig relation, så interviewpersonerne kan tale mere frit om 

specialets følsomme emne. Jeg er opmærksom på, at jeg ved dette fravalg ikke får mulighed for at 
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producere empiri via en gruppes sociale interaktioner, hvilket kunne have været en styrke ift. at 

undersøge diskurser, normer, subjektivering og positioneringer (Halkier, 2008).  

Interviewene er semi-strukturerede, og jeg har udarbejdet en interviewguide, der er struktu-

reret ift. temaer, jeg ønsker udfoldet (Se bilag 1). Der er hjælpespørgsmål til de enkelte temaer, 

hvis der skulle vise sig behov herfor; men intentionen er, at jeg med temaerne præsent i erindrin-

gen kan være ganske fri af min interviewguide og give deltagerne plads til at udfolde deres egne 

oplevelser og erfaringer. Dette betyder, at interviewene er blevet meget forskelige, og de enkelte 

temaer fylder i varierende grad i de forskellige interviews.   

Det tilgængelige sprog til at beskrive forskningsprocesser er i høj grad knyttet til en ”positivi-

stisk” forskningstradition (Ulvik, 2005). Jeg har derfor fundet det nødvendigt at afklare de beteg-

nelser, jeg anvender om interviewpersonerne. Betegnelsen informant har den fordel, at den aner-

kender den asymmetriske relation i interviewsituationen samt den bidragsydende position hos 

den, der bliver interviewet. Men den konnoterer også en positivistisk tænkning, idet en informant 

kan forstås som en, der leverer objektiv informationer (Ulvik, 2005, s. 68). Respondent er en an-

den brugt betegnelse, men denne antyder, at den, der bliver interviewet leverer præcise svar på 

specifikke spørgsmål (Staunæs & Søndergaard, 2005). Jeg vælger derfor at kalde personen, der 

interviewes, for deltager for at understrege deltagelsen i en åben, refleksiv samtale, der giver 

plads til det, der er betydningsfuldt for deltageren i den fælles vidensproduktion. 

Adgang	til	feltet	

Jeg ønskede at få kontakt med et bredt udsnit af interviewdeltagere i forhold til kræftdiagnose, 

køn, alder og socio-økonomisk status for at opnå et komplekst materiale med mange forskellige 

erfaringer og oplevelser, der kunne bidrage til et ”mættet” materiale (Staunæs & Søndergaard, 

2007, s. 55). Jeg søgte efter deltagere i flere omgange, fordi det viste sig vanskeligere end ventet. 

Jeg søgte først via Facebook efter grupper for mennesker, der er færdigbehandlet for kræft. Jeg 

kontaktede den største gruppe Senfølger efter kræftbehandling, der i skrivende stund har 2,6 tu-

sinde medlemmer. Via administratoren fik jeg mulighed for at slå et opslag op i gruppen. For ikke 

at lægge deltagerne ord i munden forud for interviewsituationen formulerede jeg bevidst opsla-

get åbent. Jeg søgte efter ”mennesker i livet efter kræft” og brugte fx formuleringen ”at noget har 

ændret sig” i stedet for ordet senfølger. Efterfølgende måtte jeg dog tilføje betegnelsen ”kræft-

fri”, fordi jeg utilsigtet fik henvendelser fra mennesker med kronisk kræft (Se bilag 5). Dette uddy-

bes i diskussionen under ’etik’.  

Kun tre kvinder henvendte sig efter mit opslag på Facebook, hvorfor jeg kontaktede Senføl-

gerforeningen. Foreningens næstformand, Dorthe Hostrup, formidlede kontakten til mulige delta-

gere ud fra de ”personlige historier”, som mennesker med senfølger har delt på foreningens 

hjemmeside (Senfølgerforeningen, 2020). Herigennem fik jeg telefonisk kontakt med fire kvinder, 

hvoraf den ene måtte ekskluderes, idet jeg havde interviewet hende i forbindelse med en tidligere 

opgave. Jeg havde således seks deltagere. Da jeg fortsat ikke havde fået mandlige deltagere, hen-
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vendte jeg mig til Prostatakræftforeningen, PROPA. I første omgang havde jeg dog valgt ikke at 

kontakte patientgrupper for de enkelte kræftdiagnoser, da mit speciale ikke omhandler patienter i 

behandling. PROPA slog mit opslag op i deres Facebook-gruppe. Jeg fik fire henvendelser fra muli-

ge mandlige deltagere, hvoraf to blev ekskluderet. Den ene, fordi han boede i Jylland (jeg havde 

søgt om deltagere på Sjælland) og den anden, fordi han havde kronisk kræft. Dette uddybes i dis-

kussionen under ’etik’. Samtidig med denne søgning kontaktede jeg atter administratoren fra Fa-

cebook-gruppen Senfølger efter kræftbehandling og fik genopslået mit opslag. Derefter fik jeg 

henvendelser fra tre kvinder, hvoraf jeg måtte ekskludere en ung kvinde, fordi hun havde kronisk 

kræft. 

Undervejs lavede jeg telefonisk aftale om tidspunkt og sted for interviewene. Deltagerne blev 

informeret om genstandsfeltet, som jeg fortsat formulerede meget åbent, og der blev lavet aftale 

med alle deltagerne om, at interviewene kunne vare lige så længe, de ønskede mhp. at udfolde 

mest muligt. Deltagerne fik valget mellem, at interviewet kunne foregå i deres hjem eller på DPU, 

Campus Emdrup. Af geografiske hensyn er der derfor i første omgang søgt efter deltagere i Kø-

benhavnsområdet, hvilket senere blev udvidet til Sjælland for at få flere med i undersøgelsen.  

Interviewsituationen	

Jeg afholdt ti interviews, hvoraf det korteste varede 44 min og det længste 2 timer og 22 min. To 

interviews blev afholdt på DPU, de øvrige syv i deltagernes hjem. Jeg diskuterer senere, om dette 

forhold påvirkede interviewene forskelligt. Eftersom jeg anvender et fleksibelt, emergerende de-

sign, blev der først foretaget ét interview, hvorefter interviewguiden blev ændret, idet mit initiale 

baggrundsspørgsmål betød, at deltageren fortalte om hele sin opvækst, hvilket faldt udenfor in-

terviewets fokus. Efterfølgende blev første interview ekskluderet, fordi det havde for stort fokus 

på opvæksten. Også det fjerde interview blev ekskluderet, fordi det vidste sig, at denne deltager 

ikke længere havde senfølger. Tilbage er otte interviews. 

I interviewsituationen interagerer alle elementer jf. Clarke, dvs. både deltageren, jeg som for-

skernovice, rummet, tiden osv. (Clarke, 2005). I den relationelle interviewsituation tilstræber jeg 

at forholde mig åbent, fleksibelt, refleksivt og sensitivt ift. ”udfoldelse af kompleksitet” i den me-

ningsdannelse, der tales frem (Staunæs & Søndergaard, 2005, s. 54). Jeg har bestræbt mig på at 

indstille både mit verbale sprog og mit kropssprog på åbenhed og ladet mine spørgsmål være 

præget af interesse, nysgerrighed og til tider bevidst naivitet (Søndergaard, 1996). Intentionen 

med dette er at give deltageren ro og tryghed til at udfolde sin historie. Jeg har desuden benyttet 

parafrasering, gentagelse af de sidste ord i et forsøg på at få så meget af deltagerens oplevelser 

frem som muligt. Jeg har valgt først at spørge til positioneringer som ’patient’, ’offer’ og ’kræft-

overlever’ sidst i interviewet for at give plads til, at deltageren selv kunne tale disse frem.  

Interviewene er lydoptaget digitalt, og undervejs tog jeg enkelte noter af yderligere indtryk, 

som ikke ville fremgå af lydfilerne, fx kropssprog. Dertil noterede jeg indtryk, der påvirkede mig 

særligt følelsesmæssigt og kunne have indvirkning på forskningsprocessen. Nogle af disse relate-
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rede til min egen historie som tidligere kræftpatient. Umiddelbart efter interviewene nedskrev jeg 

mine refleksioner over interviewet, herunder min forskningsposition. 

Forskerposition	

Som beskrevet i teoriafsnittet deltager forskeren altid ’situeret’ i situationen – der findes ikke et 

objektivt blik ”intetstedsfra” (Haraway, 2018; Højgaard, 2018, s. 14). Jeg er som forskernovice selv 

en del af situationen og de tilblivelsesprocesser, som jeg undersøger; og jeg kan derfor ikke stå 

udenfor og bagefter give et objektivt billede af situationen (Haraway, 2018). Jeg skal derfor reflek-

tere over min situering og den indsigt og viden, jeg er med til at producere fra mit særlige ståsted. 

Det har betydning for de interaktioner, jeg er en del af, både i den meningsskabende proces under 

interviewene og i udvælgelsen af de udsnit af det empiriske materiale, som jeg analyserer. Det er 

således mine perspektiver, der fikserer fænomenet og dermed privilegeres. To forhold, der er 

væsentlige for min forskerposition ift. specialets genstandsfelt er dels min sundhedsfaglige bag-

grund som jordemoder og dels, at jeg selv har haft kræft og har senfølger. For at undgå at delta-

gerne skal blive indforståede med mig, har jeg valgt, at de ikke må vide, at jeg selv har haft kræft 

under interviewet. Jeg forestiller mig imidlertid, at mine egne erfaringer kan give mig en særlig 

forståelse af deltagernes situation, der kan påvirke den måde, hvorpå jeg interagerer med dem. I 

bedste fald vil det skabe yderligere tryghed og hjælpe dem til at udfolde deres fortælling i en re-

fleksiv dialog med mig. 

Min forskerposition og herunder betydningen af disse forhold for hele forskningsprocessen 

udfoldes yderligere i diskussionsafsnittet.   

Etik		

Den videnskabelige bestræbelse er […] også altid et moralsk forehavende (Fog, 2004, s. 

223). 

 

Set i lyset af de teoretiske perspektiver i SA er etik også et fænomen, der bliver til i hele situatio-

nen og dermed også er en del af den videnskabelige proces. Eftersom vidensproduktion præger 

virkeligheden og har reelle effekter, kræver det en særlig ansvarlighed (Stormhøj, 2013). Derfor 

har det gennem hele forskningsprocessen været min ambition at handle reflekteret og forsvarligt 

ift. både empiriproduktion, analyse og i præsentation af vidensproduktionen – herunder i valget 

og brugen af teorier og metoder samt behandlingen af deltagere og materialer (Stormhøj, 2013).  

I et poststrukturalistisk perspektiv med udgangspunkt i Foucault er magt og viden forbundet i 

det tidligere beskrevne magt-viden kompleks. Dette har konsekvenser for forskningsetikken og 

fordrer en opmærksomhed på diskursernes magt og positioner. Som interviewer er jeg positione-

ret som ”den, der bestemmer, hvad der skal tales om, og de interviewede som de, der underka-
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stes dette forhold” (Christensen, 2005, s. 312). Det etiske hensyn til subjektiveringen har derfor 

under hele processen medført overvejelser ift. dels hvilke positioner, jeg selv indtager, og dels 

hvilke der stilles til rådighed. 

Jeg overvejede både før, under og efter interviewene eventuelle konsekvenser for deltagerne 

ift. et ”tilgodeseende” etisk princip om, at fordelene ved deltagelse skal veje tungere end eventu-

elle skader (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 92). Desuden har jeg i interviewsituationen haft opmærk-

somhed på deltagernes sårbarhed - også med tanke på, at en overdreven hensyntagen til delta-

gernes sårbarhed ikke skulle resultere i paternalisme (Mathiassen, 2012).  

Særlige hensyn er taget pga. målgruppens sårbarhed. Fx har deltagerne fået valget om, hvor-

vidt interviewet skulle foregå i deres eget hjem eller på et neutralt sted (DPU, Campus Emdrup) 

for at imødekomme deres eventuelle nedsatte energiniveau og andre gener. Afslutningsvis i inter-

viewet spurgte jeg deltagerne som ”defriefing”, hvordan de havde oplevet at blive interviewet for 

at give plads til eventuelle efterreaktioner på at tale om det følsomme emne (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 89).  

Som tidligere beskrevet ved deltagerne ikke, at jeg selv har haft kræft for at undgå, at de bli-

ver indforstået med mig i interviewsituationen, men de informeres af etiske hensyn om dette 

umiddelbart efter. Det afføder stor interesse for at høre min fortælling, hvilket uddybes i diskussi-

onen. 

Etiske retningslinjer for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning omhandler informe-

ret samtykke, fortrolighed og konsekvens (Christensen, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Informe-

ret samtykke er indhentet fra alle deltagerne skriftligt i introduktionen til interviewet (Se bilag 4), 

hvor de samtidig informeres om, at de til enhver tid kan trække deres tilsagn tilbage. Med be-

stræbelse på fortrolighed, er deltagerne informeret om anvendelsen af undersøgelsens resultater, 

sikring af deres anonymitet samt beskyttelse af deres privatliv. Det er således kun en sekretær og 

undertegnede, der har adgang til lydfilerne. Navne og steder er derfor anonymiseret ved brug af 

pseudonymer.  

Kvalitetskriterier	

Med et poststrukturalistisk videnskabsteoretisk standpunkt, forstås al videnskab som partiel og 

situeret (Clarke, 2005; Haraway, 2018). En konsekvens heraf er, at viden ikke anses for objektiv, 

hvorfor der ikke kan opsættes formaliserede kvalitetskriterier, som jeg kan anvende i nærværen-

de speciale. I erkendelsen af at al viden og al vidensproduktion ikke er lige gyldig (Phillips, 2015), 

og med en ambition om, at ”videnskaben må oparbejde en ansvarlighed for sine videnspåstande” 

(Stormhøj, 2013, s. 17), opstiller jeg tre kvalitetskriterier, inspireret af Højgaard & Søndergaard 

(2015).  
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Første kriterium handler om metodologisk transparens og intern konsistens. Det betyder, at hele 

forskningsprocessen skal gøres synlig, så læseren kan vurdere den interne konsistens – sammen-

hængen mellem præmisser, teori og metode (Phillips, 2015; Stormhøj, 2013).  

Det andet kriterium omhandler refleksiv og selvkritisk forskerpositionering, hvilket indebærer 

kontinuerlig opmærksomhed på egne forforståelser og valg mhp. en etisk forsvarlig forsknings-

praksis (Kvale & Brinkmann, 2009; Staunæs & Søndergaard, 2005). Pga. undersøgelsens sårbare 

målgruppe vil etik være et kriterium, som jeg lægger særlig vægt på. Dette er ligeledes inspireret 

af Søndergaard, der ser værdighed som en del af den måde, hvorpå individet kan blive kulturelt 

genkendelig for sig selv (Søndergaard, 1996).  

Tredje kriterium drejer sig om relevans og brugbarhed af kundskabstilbuddene11 (Højgaard & 

Søndergaard, 2015). Dette skal sikre forskningens forklaringspotentiale og dens evne til at skabe 

nye måder at se virkeligheden på (Jørgensen & Phillips, 2013; Stormhøj, 2013). Jeg vil senere dis-

kutere specialets videnskabelige kvalitet med disse kvalitetskriterier. 

Det	empiriske	materiale	

Det empiriske materiale er produceret i foråret 2019 og består af otte interviews. Alle otte inter-

views er blevet lydoptaget digitalt og efterfølgende transskriberet i deres fulde længde. Da trans-

skriptionen er en ”fortolkningsproces”, der gengiver det talte sprog som skrift, er alle interviews 

transskriberet af en sekretær med ordrette ytringer og lydord med henblik på at indfange sprogli-

ge nuancer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 199) (Transskiptionsregler vedlagt som bilag 2). Trans-

skiptionsprocessen resulterede i 255 siders tekst (ns), der udgør mit empiriske materiale. I formid-

lingen af citater i specialet har jeg imidlertid valgt at tilrette de udvalgte citater til en mere flyden-

de skriftlig form, dels pga. læsevenlighed men især fordi ”usammenhængende, ordrette inter-

viewudskrifter præget af gentagelser kan medføre en uetisk sigmatisering” af interviewdeltagerne 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 210). 

I tillæg kommer de få noter, der er foretaget under interviewene og de efterfølgende reflek-

sioner som tidligere beskrevet. Yderligere inddrages forskning på området med henblik på at ind-

fange så mange elementer som muligt i situationen for mennesker, der oplever senfølger i livet 

efter kræft (Clarke et al., 2017). 

 
 	

 
11 Søndergaard ser videnskabelige produkter som ’kundskabstilbud’ og understreger dermed, at 
de ikke er objektive beskrivelser af virkeligheden (Søndergaard, 1996, s. 12). 



37 

Præsentation	af	deltagerne	og	deres	oplevede	senfølger	

 

 

 

 

 
 
Figur 1 

 
 
 

 
 
Figur 2  

Behandling
Kemoterapi og operation 

25 strålebehandlinger og antiøstrogen
Har valgt at få fjernet begge bryster

– og senere æggestokkene.

Ane, 54 år

Civilstatus
Single med to børn: 

Teenagesøn (hjemmeboende),
datter i 30’erne. Diagnose

Brystkræft 
2015.

Oplevede senfølger
Neuropati, hukommelsesbesvær,

træthed, lymfødem, ledsmerter, vægtøgning,
væske i kroppen, hedeture, ændret kropsopfattelse,

dårlig balance, stramt arvæv,
nedsat bevægelighed.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Kompressionsstrømpe,
brystprotese, rollator,

stok. 

Forsørgelsesgrundlag
Afventer afklaring ift. fleksjob

el. førtidspension efter afsluttet
arbejdsprøvningsforløb.

Uddannelse/job
Lærer indenfor

specialområdet.

Andet
Diagnosticeret som

bipolar.

Behandling
Operation og kemoterapi.

Lis, 67 år

Civilstatus
Enke (mand død af kræft)

tvillingesønner
i 40’erne.

Diagnose
Æggestokkræft, spredning
til lymfer og fedtforklæde,

2005.

Oplevede senfølger
Neuropati og træthed.

Andet
Aktiv i frivilligt arbejde, bl.a. i

ældresagen, kræftrådgivning, menighedsråd.
Fritidsaktiviteter, bl.a. kor, teater,

vævning, klaver.

Uddannelse/job
Sygehjælper og SOSU-assistent.

Har arbejdet på et
dagcenter.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling
Rehabiliteringsophold

og akupunktur.

Forsørgelsesgrundlag
Efterlønsmodtager med

tjenerarbejde.
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Figur 3 
 
 
 

 
 
Figur 4 
 
 

 

Behandling
Har valgt at få fjernet hele prostataen,

nerverne er delvist bevaret.

Bo, 53 år

Civilstatus
Gift, 2 børn:

Teenagedatter (hjemmeboede),
’papsøn’ i 20’erne.

Oplevede senfølger
Rejsningsproblemer og inkontinens,

psykiske reaktioner.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Indlæg/bleer, viagra, kurser i
bækkenbundsøvelser,
psykologbehandling.

Uddannelse/job
Selvstændig indenfor

detailhandel. 

Andet
Mange dødsfald pga. kræft
i familien, bl.a. døde faren

som 51-årig.

Diagnose
Prostatakræft

2018.

Forsørgelsesgrundlag
Har genoptaget sit arbejde
kort tid efter operationen.

Behandling
Har fået fjernet hele prostataen

samt 20 lymfekirtler.
Nerverne omkring prostataen

er delvist bevaret.

Jan, 69 år

Civilstatus
Gift, har 4 voksne børn 

- den ældste fra første ægteskab.
4 børnebørn. Diagnose

Prostatakræft
2012.

Oplevede senfølger
Rejsningsproblemer.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Samtaler med sexolog, viagra,
erektionsfremmende injektioner,

fysisk træning.

Forsørgelsesgrundlag
Genoptog sit arbejde efter

sygdomsperioden.
Nu pensionist.

Uddannelse/job
Selvstændig arkitekt.

Andet
Anvender selvhjælpsbøger

og mindfulness.
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Figur 5 

 
 

 
 
Figur 6 
  

Behandling
Brystbevarende operation

efterfulgt af kemo- og strålebehandling
samt antiøstrogenbehandling.

Eva, 59 år

Civilstatus
Gift, har 3 voksne børn 
fra tidligere ægteskab.

Diagnose
Brystkræft

2016. Oplevede senfølger
Kognitive begrænsninger, fatigue,

nervepåvirkning i fødder og venstre hånd,
lymfødem, maveproblemer, tørre slimhinder,

balanceproblemer og medicinsk
fremkaldt overgangsalder.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Træning og kor.

Forsørgelsesgrundlag
Genoptog sit arbejde efter sydommen,

sygemeldt pga. senfølger,
fyret under en fyringsrunde i 2019.

Er i kommunalt afklaringsforløb
ift. evt. pension.

Uddannelse/job
Lærer indenfor

specialområdet.

Andet
15% erhvervsevnetab 

og 20% méngrad
efter bilulykke i 2013.

Behandling
Kemoterapi forud for operation,

fik fjernet et bryst og 15 lymfekirtler.
Stråle- og herceptinbehandling.

Lea, 61 år

Civilstatus
Gift, 2 voksne børn.

Oplevede senfølger
Kognitive begrænsninger, lymfødem,

hårtab, smerter, neurologiske problemer,
dårligt selvværd oglav

stresstærskel.
Hjælpemidler/

senfølgebehandling
Kompressionsstrømpe, paryk,

brystprotese, psykologsamtaler,
rehabiliteringsophold.

Uddannelse/job
Uddannet husholdningslærer.

Har arbejdet som rengøringsleder
og som underviser.

Andet
Manden har haft kræft.

Brystkræft i familien.

Diagnose
Brystkræft, spredning

til 9 lymfekirtler,
2007.

Forsørgelsesgrundlag
Underviser på
erhvervsskole.
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Figur 7 
 

 
 
 

 
 
Figur 8 

 
  

Behandling
Operation og derefter kemoterapi.
Fik fjernet binyre på mistanke om

spredning, som blev afkræftet.

Ida, 53 år

Civilstatus
Gift, har 1 voksen

datter. Diagnose
Æggestokkræft

2017.
Uddannelse/job

Fodterapeut, havde
egen klinik. 

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Akupunktur, samtaleterapi,
cannabis-behandling.

Forsørgelsesgrundlag
Genoptog arbejdet, men måtte opgive,

har solgt sin klinik. Er i et kommunalt
udredningsforløb. 

Andet
Overvægt og

diabetes.

Oplevede senfølger
Tarmslyng, kognitive begrænsninger,

søvnproblemer, fatigue, nedsat finmotorik,
neurologiske smerter, medicinsk fremkaldt

overgangsalder.

Behandling
Fik fjernet lymfekirtlerne.
Derefter kemoterapi og

strålebehandling.

Maj, 51 år

Civilstatus
Gift, 2 børn:

Teenagesøn (hjemmeboende),
og datter i 20’erne.

Oplevede senfølger
Lymfødem, kognitive begrænsninger,

træthed, hyppig vandladning, smerter,
overgangsalder.

Hjælpemidler/
senfølgebehandling

Kompressionsstrømper, 
roning. 

Uddannelse/job
Uddannet cand. mag. 

med i opbyggelsen af virksomheden,
hun har arbejdet i.

Diagnose
Livmoderhalskræft med

spredning til lymfekirtler,
2015.

Forsørgelsesgrundlag
Genoptog jobbet, men sagde op efter

kort tid mhp. selvfinansieret arbejdspause.
Arbejder på at finde en ny

retning i livet.
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Senfølger	

Som det fremgår af ovenstående har alle deltagerne forskellige kræftdiagnoser og har fået for-

skellige behandlinger, ligesom de oplever forskellige senfølger. Variationen i senfølgerne skyldes 

bl.a. de forskellige diagnoser og behandlinger men også, at mennesker oplever senfølger forskel-

ligt. Blandt deltagerne ses seksuelle senfølger, inkontinens, lymfødem, smerter, nervepåvirkning 

af især hænder og fødder, træthed også kaldet fatigue, søvnproblemer, balanceproblemer, varigt 

hårtab, arvæv, tørre slimhinder, medicinsk fremkaldt overgangsalder, ændret kropsopfattelse 

samt kognitive dysfunktioner i form af ”kemo-hjerne”, hukommelsesproblemer og koncentrati-

onsbesvær. En væsentlig faktor for karakteren af senfølgerne er, hvorvidt deltagerne har modta-

get kemobehandling eller ej. Som nævnt i indledningen beskriver litteraturen, at senfølger kan 

forekomme samtidig i ”cluster”, hvor de forstærker hinanden (Kjær et al., 2017, s. 8). Dette gæl-

der også for flere af de kvindelige deltagere.  

Jeg har valgt at kalde alle senfølger, som deltagerne fortæller om for ”oplevede senfølger” 

Det skyldes dels, at jeg ikke i alle tilfælde har viden om, hvorvidt disse senfølger er diagnosticere-

de, og dels at specialets fokus er på, hvordan deltagerne oplever og konstituerer ’verden’. 

Min	anvendelse	af	SA	som	analyseredskab	

Hvert enkelt interview gennemlæses og undervejs noteres alt, der synes at have relevans i situati-

onen på et ’messy map’, dvs. humane og nonhumane, diskursive/symbolske og materielle ele-

menter. (Se bilag 6). Jeg udarbejder et ’messy map’ for hver enkelt deltager for ikke at overse sær-

træk og noterer elementer, der har udsigelseskraft for flere af deltagerne på et fælles ’messy 

map’. (Se bilag 7). Jeg arbejder frem og tilbage imellem de forskelige kort og empirien, indtil situa-

tionen synes mættet. Det skal understreges, at jeg ikke arbejder med prækonstruerede kategorier 

og temaer. 

I stedet for at udarbejde et social worlds/arenas map har jeg valgt at medtage de sociale 

verdner og arenaer på mine messy maps for at holde situationen åben så længe som muligt. Dette 

bl.a. fordi jeg finder, at Clarke i sin kortlægning af sociale verdener og arenaer har svært ved at 

løsrive sig fra de mere positivistiske sider af grounded theory (Clarke, 2005). Jeg uddyber dette i 

min diskussion. Dertil kommer, at jeg kun har adgang til diskurserne fra de forskellige sociale ver-

dener og arenaer, som de er talt frem af deltagerne og i forskningen. Af samme grund har jeg lige-

ledes fravalgt positional maps og i stedet medtaget de diskursive positioner på mine messy maps, 

bl.a. ’syg’, ’rask’, ’kræftoverlever’ og ’en, der har klaret det godt’. 

Jeg vælger at holde mine kort ’messy’ for ikke at komme til at lukke muligheder for nye ind-

sigter og afstår således fra at udarbejde et ’ordered map’, hvilket Clarke fremhæver som en mu-

lighed. På baggrund af mine messy maps udarbejder jeg forskellige ’relational maps’, hvor der 

tegnes forbindelseslinjer mellem forskellige elementer for at blive opmærksom på relevante rela-

tioner i situationen. 
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Analysestrategi	 	

Analysestrategi er vores navn for den praksis, der består i at skabe det videnskabelige 

blik, så det sociales emergens bliver iagttagelig (Esmark et al., 2005, s. 7). 

 

Min analysestrategi handler om at gøre det levede liv muligt at iagttage, og min nysgerrighed er 

rettet mod tilblivelsesprocesser for mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft. Jeg 

finder inspiration i Søndergaards destabiliserende diskursanalyse og sammensætter derfor det, 

som Clarke kalder en ’bricoleur’ - en projektorienteret kombination af SA og destabiliserende dis-

kursanalyse (Søndergaard, 2000). Mit sigte med dette er at bringe de normativiteter frem, der 

indgår i subjektiveringsprocesserne for mennesker i livet efter kræft, dvs. ”de koder og socialt 

ordnende principper”, der synes at være tilgængelige for specialets interviewdeltagere ift. at gøre 

sig ”kulturelt genkendelige”. Jeg vil have fokus på, hvordan deltagerne søger at subjektivere sig 

”igennem, med og imod” disse diskursive betingelser, og hvordan de derigennem positioneres 

som hhv. passende og upassende eller måske ligefrem henvises til en ”fortiet eksistens” 

(Søndergaard, 2005, s. 255 og 257). Målet med dette er at ”ryste” de selvfølgeligheder, der præ-

ger situationen mhp. at gøre dem tilgængelige for refleksion/diskussion (Søndergaard, 2000, s. 

77). 

I mit analysearbejde læser jeg først empirien på ”langs” og på ”tværs”, imens der udarbejdes 

og arbejdes med de forskellig kort som beskrevet ovenfor (Haavind, 2000; Ulvik, 2005, s. 102). Jeg 

har i dette arbejde blik for, at et hvilket som helst element, der interagerer i situationen, kan have 

konstituerende virkning i subjektiveringsprocesserne. Min opmærksomhed er som nævnt rettet 

mod mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft, og analysens udgangspunkt er derfor 

deres følelser, forståelser, forventninger og oplevelser mv.  

Jeg har udvalgt elementer i det empiriske materiale, der synes at påkalde sig særlig opmærk-

somhed på tværs af empirien – med Maggie MacLures ord ”lyste” disse elementer. Hun taler om 

”data that glows” som ”detaljer", der – udenfor forskerens bevidste kontrol – fanger opmærk-

somheden og samtidig sætter nye tanker i gang (”connections fire up”) (MacLure, 2013, s. 661). 

Med andre ord er der noget i empirien, der særligt rammer forskeren, som naturligt må følges.  

Min udvælgelse af opmærksomhedspunkter er således nedslag i det fyldige materiale, og i 

analyseøjemed har jeg dermed adskilt elementer, der ikke lader sig adskille men reelt virker sam-

men i situationen. Dette har produceret foreløbige opmærksomhedspunkter som bl.a. forestillin-

ger om syg og rask; forventninger og krav; at kæmpe en kamp; kræftoverlever, patient eller offer; 

manglende diagnose samt et nyt eksistensgrundlag. 

Dernæst ser jeg på det empiriske materiale med mit teoretiske perspektiv med henblik på at 

opnå et nyt meningsniveau til materialet, som ikke blot reproducerer deltagernes hverdagsforstå-

elser. Jeg ser efter, hvordan normativiteter som subjektpositioner, koder og socialt ordnende 

principper mv. kommer til udtryk i deltagernes fortællinger. I dette arbejde ser jeg dels på, hvad 

der udtrykkes eksplicit som selvfølgeligheder dels på, hvilke fænomener, udtryk og handlemåder, 
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deltagerne synes at have behov for at forklare og endelig på, hvilke, der udgrænses og andetgøres 

(Søndergaard, 2005, s. 257). Jeg udarbejder således ”et sæt analytiske vinkler”, som konkretiseres 

i spørgsmål, og med disse analysespørgsmål ”reder” jeg materialet igennem (Søndergaard, 2005, 

s. 254). Gennem dette arbejde fremanalyserer jeg analytiske pointer, som formidles i næste af-

snit. 

Analysespørgsmål	

• Hvad synes at have betydning og agens i tilblivelsesprocesser for mennesker med senføl-

ger i livet efter kræft? Hvem og hvad er med til at producere muligheder, handling og ef-

fekter i situationen? 

• Hvilke selvfølgelighedsfortællinger er der i feltet? Hvilke fænomener/handleformer bidra-

ger til eller modvirker kulturel genkendelighed? 

• Hvilke forventninger og krav stilles i de situationer, mennesker med senfølger interagerer 

i og med? 

• Hvilke in- og ekskluderende processer har betydning i konstitueringen af mennesker i livet 

efter kræft? 

• Hvilke subjektpositioner stilles til rådighed, og hvordan tages de i brug? Hvordan udfor-

dres de og transformeres de eventuelt?  

• Hvilke eventuelle nye normativiteter ses i livet efter kræft med senfølger om nogle? 
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Analyse	

I mit arbejde med specialets genstandsfelt, dvs. mennesker, der oplever senfølger i livet efter 

kræft, har jeg, som beskrevet ovenfor, arbejdet med situationelle kort. Nedenstående illustration 

gengiver det fælles messy map, hvor jeg har noteret elementer, der synes at have udsigelseskraft 

på tværs af interviewene. Kortet viser således de mange elementer, som interagerer i subjektive-

ringsprocesserne for mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft – vel at mærke i den spe-

cifikke situation, som er talt frem af specialet deltagere.  

Min udvælgelse af temaer er som nævnt baseret på arbejdet med disse kort, hvor visse te-

maer syntes at fremstå som særligt interessante. De temaer, jeg har valgt at fokusere på, er: ’Syg, 

rask eller kræftfri’; ’som om rask’; ’kræftoverlever’; ’en ny kamp’; og analyserne præsenteres her-

under: 

 

 
 
Figur 9. Fælles messy map  
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Syg,	rask	eller	kræftfri	

På tværs af interviewene ses det, at deltagerne oplever overgangen fra at være kræftpatient til at 

være færdigbehandlet og ’kræftfri’ som skræmmende. Selvom sygdoms- og behandlingsperioden 

har været forbundet med angst, har de generelt følt sig godt behandlet af sundhedspersonalet og 

trygge ved at ”være i hænder hele tiden” (Ane, s. 27). Udskrivningen med en status som kræftfri 

opleves som et ”chok”, fordi der både hos interviewdeltagerne selv og i deres omgivelser (familie, 

venner og kolleger) er en forventning om, at man er rask, når man ikke længere har kræft (Ane, s. 

23): 

 

Altså forventningerne var, at fra den dag, man bliver raskmeldt, så er man tilbage, som 

den man var. […] det er noget, som jeg har sloges med. […] fordi […] man er aldrig, man 

kan simpelthen ikke blive den samme. […] kemo gør noget ved en. […] Så man kan ikke 

komme tilbage med den styrke, man havde, hverken mentalt, og så fysisk er man bare 

også meget, meget anderledes [...] Og så kommer man tilbage og skal yde, og alle mener, 

at nu er man rask. Det er så forfejlet (Eva, s. 34). 

 

Eva og hendes omgivelser har forventet, at kræftfri og rask betyder det samme, nemlig at være 

”tilbage, som den man var”, altså at være den samme og kunne det samme som før sygdom-

men.12 Hun har derfor haft svært ved at acceptere, at dette ikke er tilfældet. Som tidligere nævnt 

er der en udbredt diskurs i de vestlige samfund om, at der efter sygdom følger helbredelse: ”rask 

– syg – helbredt” (Jensen, 1987, s. 27). I The Wounded Storyteller beskriver sociologen Arthur 

Frank denne diskurs i form af et lineært restitutionsnarrativ, hvor plottet lyder “Yesterday I was 

healthy, today I’m sick, but tomorrow I’ll be healthy again” (Frank, 1995, s. 77).13 Narrativet hand-

ler om at blive rask igen, dvs. at blive den samme som før sygdommen, og Evas fortælling viser, at 

både hun og hendes omgivelser har opfattet denne diskurs som selvfølgelig. 

Flere deltagere oplever som Eva, at de bliver anset for raske, når de er færdigbehandlede og 

kræftfrie, og at der med dette også følger forventninger til, hvordan de skal føle og agere. Fx er 

Ida meget berørt af, at hun ”hele vejen igennem” både af veninder, kolleger og familie bliver 

mødt med krav, som hun ikke kan leve op til (Ida, s. 10): 

 

”[N]u er du rask, kom videre” […] ”Hvorfor er du ikke glad, du er jo rask?” Ja, det er jeg 

også, men jeg har fået kolera i stedet for pest (Ida, s. 9). 

 

Til positionen rask kobles dermed en forpligtelse til at ’komme videre’, underforstået med livet 

som det var før jf. restitutionsnarrativet og dertil være glad over at have overlevet. Det betyder, 

 
12 Eva kalder det selv ”raskmeldt”, selvom hun beskriver sin situation som ’kræftfri’. 
13 Ud fra en undersøgelse af publicerede, selvbiografiske sygdomsfortællinger udpeger Frank tre 
udbredte narrativer: Restitutions-, kaos- og ridderfærdsnarrativet (Frank, 1995). 
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at der er en begrænsning på, hvor lang tid omgivelserne mener, at Ida kan bruge på at restituere 

efter sin sygdom og behandling både fysisk og mentalt. Selv oplever hun at have det ”værre”, end 

da hun afsluttede behandlingen året forinden, og hun beskriver det som ”rigtigt svært”, at det 

ikke ”går den rigtige vej”. Hun trækker dermed også selv på restitutionsdiskursen i sin forventning 

om et lineært forløb mod helbredelse og føler frustration over, at dette ikke indfries. Samtidig 

oplever hun, at omgivelserne møder hende med ”intolerance”, og hun er meget såret over deres 

reaktioner, som hun bl.a. kalder ”tarvelige” og beskriver som ”det absolut hårdeste ved det her” 

(Ida, s. 9-10, 14). 

Interviewdeltagerne oplever en stor kontrast i omgivelsernes reaktion på dem som hhv. 

kræftsyge og kræftfrie. Som kræftpatienter med en kritisk sygdom følte de sig mødt med medli-

denhed og interesse for deres situation. Ane følte nærmest, at sygdommen overtog hendes ”iden-

titet”: 

 

 [M]an bliver ligesom puttet ind i sådan en lille lomme, der hedder ”Gud, hvor er det 

synd” […] Altså, det er som om, alt det andet forsvinder. Der er pludselig ikke nogen, der 

spørger til andre ting i ens liv (Ane, s. 19). 

 

Som kræftfrie bliver de derimod betragtet som raske og mødt med krav om at ”tage sig sammen” 

(Ane, s. 21). Lis fortæller fx, at hendes kolleger ikke kunne acceptere, at hun havde svært ved at 

yde fuldt ud, da hun kom tilbage på job: ”[N]u skulle jeg jo ikke tro, at jeg var noget særligt, fordi 

nu var jeg jo rask” (Lis, s. 2). Ligeledes oplever flere interviewdeltagere, at omgivelserne ikke læn-

gere vil høre om deres problemer: 

 

[M]åske der kan komme sådan lidt metaltræthed, eller ”nu kan vi snart ikke holde ud og 

høre om de smerter mere”, og sådan noget […] hvor jeg holder min kæft med det (Ane, s. 

19-20). 

 

Begrebet rask, der af omgivelserne sidestilles med kræftfri, konstitueres dermed i modsætning til 

at have særlige behov efter sygdommen og til at snakke om disse problemer. På tværs af inter-

viewene ses det, at deltagerne oplever, at det har konsekvenser i form af andetgørelse og eksklu-

sion, hvis de ikke lever op til disse forventninger. Flere reagerer som Ane, der ikke taler om sine 

smerter, fordi hun ikke ønsker at blive betragtet som ”et pivehoved”; mens Ida oplever, at hendes 

problemer bliver bedømt som ”psykiske”, når hun fortæller, hvordan hun har det. Det påvirker 

hende så meget, at hun trækker sig fra det sociale liv: ”[F]or mig generelt er det svært at være 

sammen med de fleste. Fordi jeg ikke kan sige, alt går godt” (Ane, s. 30, Ida s, 10, 13). 

Restitutionsdiskursen, der synes at præge interviewdeltagerne og deres omgivelsers forvent-

ninger, er karakteriseret ved en binær modstilling; man kan enten være ’syg’ eller ’rask’. Ingen af 
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disse kategorier svarer imidlertid helt til deltagernes oplevelser i livet efter kræft. Fx fortæller Bo, 

at han hverken føler sig rask eller syg: 

 

Jeg har fået bekræftet af lægerne, at alt er, som det skal være […] men […] jeg føler mig 

ikke rask nok. 100% rask […] jeg føler mig ikke syg på den måde, altså influenzasygdom 

og sådan noget. […] Men det er klart, at så længe […] at der er nogle bivirkninger sådan i 

dagligdagen, så føler vi os nok aldrig raske (Bo, s. 19-20). 

 

Lea bruger derimod begge betegnelser om sig selv. Hun fortæller, at hun og hendes mand ”jo” er 

”raske” efter deres kræftsygdomme, men at hun også ”kan føle sig meget syg” (Lea, s. 11, 12). 

Eva, der som Bo, hverken føler sig syg eller rask, kalder sig ”begrænset” og en ”70 procents udga-

ve” af sig selv (Eva, s. 14).  

Som nævnt ækvivaleres rask med at være den ’samme’ som før sygdommen, og det konstitu-

eres i modsætning til at have og at snakke om særlige behov og helbredsproblemer. Syg defineres 

derimod på tværs af interviewene dels gennem forbigående febersygdom, fx influenza og dels via 

lægernes diagnoser (Bo, s. 19, Eva, s. 14). Når Lea fx oplever, at hun ikke kan få en specifik diagno-

se og tilsvarende behandling for sine smerter, kommer hun i tvivl om, hvorvidt hun er syg eller det 

er ”noget psykisk”:    

 

Altså, der er nogle, der siger, at vi har lidt hypokondertræk i familien, så måske er det 

det. Og jeg kan ikke finde ud af… (Lea, s. 13). 

 

Sociologen Nikolas Rose har analyseret subjektivering via sundhedspraksisser i det 21. århundrede 

med udgangspunkt i Foucault (Rose, 2009). Han peger på to dominerende diskurser i sundheds-

væsenet – den biomedicinske og den neoliberale – som mulighedsbetingelser for subjektivering. 

Han supplerer bl.a. Foucaults biomedicinske blik, hvor diagnoser og behandlinger er knyttet til 

organer, med et blik på mikroniveau, da den teknologiske udvikling indenfor biomedicin har mu-

liggjort, at mennesket kan se sig selv på et intracellulært niveau via visualiseringsteknologier som 

fx scanninger (Rose, 2009). Derudover ser han en psykologisk diskurs, der er opstået via ”psy”-

disciplinerne (bl.a. psykiatri og psykologi) og har bredt sig til samfundet generelt (Rose, 1998, s. 2). 

Ifølge Rose har psy-disciplinerne haft stor betydning for menneskers subjektivering, idet de vedrø-

rer, hvordan mennesket skaber særlige forståelser af sig selv og forholder sig til og spejler sig i 

disse forestillinger (Rose, 1998). Forsker i sygepleje Mari Holen beskriver, at der trækkes på den 

psykologiske diskurs, når den biomedicinske diskurs ikke kan give en sufficient forklaring og der-

med en diagnose på patienters oplevede symptomer, der i stedet tales frem som noget ”indre”, 

”noget psykisk” (Holen, 2011, s. 136). Lea har således taget denne diskurs til sig. Det samme gæl-

der Idas bror, der kategoriserer Idas problemer som psykiske. Når den psykologiske diskurs i in-

terviewene kobles med ord som ”hypokonder” og ”pive”, bliver det klart, at deltagerne og deres 
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omgivelser ikke tillægger disse psykologiske problemer samme legitimitet som diagnosticeret syg-

dom. 

Den udbredte restitutionsdiskurs, som både interviewdeltagerne og deres omgivelser trækker 

på, beskriver et lineært restitutionsforløb, rask–syg–rask igen, hvor man efter sygdom bliver den 

samme person som før, og den reducerer sundhed til et spørgsmål og at være enten syg eller 

rask. Som det fremgår, er dette ikke adækvat ift. at beskrive deltagernes situation som kræftfrie 

med oplevede senfølger, da flere giver udtryk for at befinde sig i en mellemposition som hverken 

syge eller raske eller som både syge og raske. De kan med andre ord ikke genkendes eller genken-

de sig selv som hverken passende syge eller passende raske. Hvis de som kræftfrie og dermed 

formodede raske udtrykker særlige behov eller fortæller om deres problemer, bliver de positione-

ret i en andethed i forhold til førsteheden ’rask’ som nogle, der har psykiske problemer. For at 

undgå dette vælger de enten at fortie deres oplevede senfølger for dermed at fremstå som pas-

sende kræftfrie/raske eller trække sig fra det sociale liv med familie og venner. Deres position 

som kræftfrie med oplevede senfølger efter sygdom og behandling udsættes dermed for en 

egentlig udgrænsning og fortiet eksistens jf. Butlers begreb om abjektgørelse (Butler, 2011). 

’Som	om	rask’	

På tværs af interviewene ses forventninger om, at deltagerne er raske, når de er kræftfri; men 

hvis dette ikke er tilfældet, er der forventninger om, at de selv kan forbedre deres situation mhp. 

at vende tilbage til et ’normalt’ liv. Lis er et eksempel på dette: 

 

Samtidig med jeg gik derude [til akupunktur], så begyndte jeg jo også at træne meget, 

fordi det er jo også noget, der er godt. Fordi jeg ville jo tilbage til mit eget liv, jeg ville jo 

tilbage til det liv, jeg havde før med mit arbejde (Lis, s. 2). 

 

Ud over at opsøge alternativ behandling og motionere, fortæller Lis, at hun efter sin kræftsygdom 

er holdt op med at ryge, spiser sundt og kun drikker sparsomt. Hun føler desuden, at hun har 

”håndteret” sin situation godt: ”[F]or jeg sidder jo ikke i min stol eller i min sofa, jeg går jo hele 

tiden ud og søger nye oplevelser” (Lis, s. 13). Lis trækker, som flere af deltagerne, på en diskurs 

om, at man med en sund livsstil og et aktivt socialt liv kan få det bedre (”det er jo også noget, der 

er godt”). Desuden opsøger hun og flere af deltagerne selv forskellige former for behandling. På 

tværs af interviewene ses fx akupunktur, lymfødemterapi, psykolog- og coachsamtaler samt alter-

nativ smertebehandling som fx cannabis. 

Lea fortæller desuden, at hun og hendes mand på kræftrehabiliteringscentret Dallund er ble-

vet undervist i, hvordan de kan bedre deres situation: 
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[V]i lærte en masse om sundhed og bevægelse, og hvad man kunne gøre for at få det 

bedre. Og samværet, og det sociale liv og hvordan med arbejdsliv og.. Jamen , der var al-

le mulige temaer oppe og vende med nogle meget dygtige folk, der holdt foredrag (Lea, 

s. 19). 

 

I en kvalitativ, kritisk analyse baseret på feltstudier går Hansen & Tjørnhøj-Thomsen (2008) bag 

forståelsen af cancerrehabilitering, som den eksisterer i Danmark og andre vestlige lande, hvor 

mennesker med senfølger efter kræft forventes at vende tilbage til et ”normalt liv” ved at lære at 

håndtere konsekvenserne af sygdom og behandling (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2008, s. 360). 

Forskerne anvender begrebet ”cancer survivor” om disse mennesker uden nærmere definition. 

De påpeger, at rehabiliteringsfænomenet har skabt et nyt narrativ  ”syg–hjulpet–som om rask”, 

som en reaktion på, at Franks dominerende restitutionsnarrativ ”syg–hjulpet–rask” sjældent gæl-

der for ”kræftoverlevere” (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2008, s. 360).14 Det nye rehabiliterings-

narrativ skaber en illusion om, at mennesker med senfølger efter kræft gennem bestemte praksis-

ser, fx sund kost og motion, kan blive helbredt og genoptage deres normale liv, selvom dette 

sjældent er tilfældet. Det bliver således en uafsluttet proces: 

 

Rehabilitation is continuously working to close the gap between the able bodied and the 

non able bodied, establishing the notion of an “as if.” […] Becoming “normal” again and 

escaping stigmatization is what the cancer survivors are looking for when they apply for 

rehabilitation courses—but most often they look in vain (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, 

2008, s. 375). 

 

Ifølge Hansen & Tjørnhøj-Thomsen har ”kræftoverlevere” taget denne diskurs til sig og tager såle-

des imod alle tilbud om rehabilitering, der kan bedre deres situation (Hansen & Tjørnhøj-

Thomsen, 2008). Diskursen produceres og reproduceres, ifølge Hansen & Tjørnhøj-Thomsen, af 

”kræftoverlevere, sundhedsprofessionelle, forskere, organisationer og politikere”, men også gen-

nem ”bestemte vidensformer, formodninger og interventioner” i samfundet generelt (Hansen & 

Tjørnhøj-Thomsen, 2008). 

Det er tydeligt, at dette narrativ ligger i forlængelse af de neoliberale diskurser, som både 

Rose (2009) og Mik-Meyer & Villadsen (2007) fastslår præger de vestlige sundhedsvæsener og 

samfund. Rose påpeger, at de neoliberale vilkår betyder, at ”menneskeligt liv på det molekylære 

niveau” bliver kapitaliseret og teknologiseret (Rose, 2009, s. 37). Som en konsekvens af disse sty-

ringsteknologier i sundhedsvæsenet fremhæver han, at individet får et øget ansvar for at forvalte 

sygdom og sundhed. Det medfører en ny  ”livspolitik”, som Rose kalder et ”kompleks af markeds-

 
14 Narrativerne er gengivet på dansk i min oversættelse af hhv. ”sick-helped-as if cured” og ”sick-
helped-cured” (Hansen & Tjørnhøj-Thomsen 2008) Sidstnævnte er forfatternes kondensering af 
Franks restitutionsnarrativ, som jeg kalder ”rask-syg-rask igen”. 
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kræfter, autonomisering og ansvarliggørelse”, hvor vedligeholdelse og optimering af kroppen 

gennem praksisser med bl.a. træning og sund kost står centralt i individets selvforvaltning (Rose, 

2009, s. 28, 36). Mik-Meyer & Villadsen (2007) påpeger ligeledes, at borgeren og patienten ifølge 

de normer, der udbredes med den neoliberale diskurs, ideelt set handler ”ansvarsfuldt, viljestærkt 

og kontrolleret, og […] erkender […] at spille hovedrollen i løsningen af sine problemer” (Mik-

Meyer & Villadsen, 2007, s. 10). Der er således også et moralsk påbud i denne diskurs. 

Som det fremgår af ovenstående citater, præger diskursen om individuel selvforvaltning og -

optimering både interviewdeltagernes og rehabiliteringscentrets forestillinger om, hvordan men-

nesker skal agere i livet efter kræft for at få det bedre. Det er dog også tydeligt, at det er en dis-

kurs, som interviewdeltagerne allerede trak på, inden de blev syge, og at det moralske ansvar, 

som denne diskurs udbreder, også kan producere skyldfølelse. Bos reaktion på kræftdiagnosen er 

repræsentativ for deltagerne: 

 

[D]et første jeg sagde til lægen bagefter, det var ”Hvad har jeg gjort forkert?” Skyldfølel-

sen. ”Har jeg spist forkert? Har jeg dyrket forkert motion? Har jeg ..” alt muligt (Bo, s. 3). 

 

Man kan til dels argumentere for, at den nye rehabiliteringsdiskurs med begrebet som om rask 

tilbyder en ny position – en mellemposition – til mennesker med senfølger, der oplever at befinde 

sig imellem syg og rask. Som kræftfrie, der deltager i rehabilitering, kan de blive kulturelt genken-

delige, fordi de påtager sig den moralske forpligtelse til at løse egne helbredsproblemer i overens-

stemmelse med den neoliberale diskurs. Interviewene viser dog også, at dette giver problemer for 

dem, der ikke kan leve op til disse normer. Fx fortæller Ane, at hun føler ”et pres” fra sine nærme-

ste pårørende, som ikke forstår, at løsningen på hendes problemer hverken er ”et spørgsmål om 

at tage sig sammen eller få motion nok” eller om at nå en særlig psykologisk ”indsigt” (Ane, s. 20). 

Ane fortæller: 

 

Hun [datter] har hele tiden sagt […] at det vigtigste, det er, at jeg kommer ud og ud, og 

man skal ud af den der sygdom, og man skal ud hver dag og være sammen med menne-

sker og sådan noget, og det er jeg også enig i, men ikke for en hver pris. […] De [datter og 

søster] har haft mange idéer til, at nu skal vi tælle skridt, og nu skal vi det ene, og nu skal 

vi det andet (Ane, s. 20). 

 

Når datteren insisterer på, at Ane skal gøre noget for at komme ud af sygdommen, og derfor skal 

ud at motionere og ud blandt mennesker, trækker hun på ovenstående rehabiliteringsdiskurs med 

dens iboende forventninger om, at mennesker med senfølger kan komme tilbage til et normalt liv 

gennem motion mv. I dette ligger samtidig den neoliberale diskurs’ moralske påbud til individet. 

Betoningen af ordet ”ud” pointerer påbuddet om den aktive handling og viser, at Ane bør gøre og 

ville noget mere fremfor bare at sidde hjemme. I flere af interviewene ses det, at passivitet for-
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bindes med en offerposition. Jan siger fx: ”[M]an kan jo også sætte sig hen og synes, at ”Åh, det er 

også så synd for mig”” (Jan, s. 18). Dette uddybes senere. For Ane er de normer, der udtrykkes i 

rehabiliteringsdiskursen også selvfølgelige, idet hun i princippet erklærer sig enig i, at ”man skal 

ud”, men hendes erfaring er, at hun ikke har kræfter til at træne og være udadvendt, hvis hun skal 

have ”hverdagen til at fungere” og fx være i stand til at købe ind (Ane, s. 20). 

Når Ane ikke optimerer sin helbredssituation gennem træning og sociale aktiviteter mhp. at 

blive frisk igen, indtager hun ikke rehabiliteringsdiskursens ’som om rask’-position og fremtræder 

derfor ikke passende. Rehabiliteringsdiskursen er så selvfølgelig, at hendes pårørende ikke betviv-

ler, at det rigtige for Ane er at træne. Hun oplever derfor, at hendes egne erfaringer ikke bliver 

betragtet som legitime og føler sig udsat for paternalisme: ”Det har været enormt frustrerende, 

synes jeg, at de har skulle fortælle mig, hvad jeg skulle føle.” Ane har desuden oplevet træningen 

med sin datter og søster som et ”enormt nederlag”, fordi den udstiller, hvad hun ikke kan. Frem-

for at skabe en ’som om rask’-illusion, udstiller den, hvor langt hun er fra at være tilbage til ’nor-

malen’ og dermed rask: ”[J]eg kan ikke en tiendedel af, hvad de kan, vel” (Ane, s. 20). 

Ane oplever, at rehabiliteringsdiskursens normer henviser hende til en umulig position, som 

hun ikke kan udfylde passende: 

 

[M]an har ikke lyst til at føle sig som en belastning, men man har heller ikke lyst til at fø-

le, at andre synes, man er pivet eller, at ”nu må man ta’ sig sammen”. Det er enormt 

ubehageligt (Ane, s. 21). 

 

To begivenheder er afgørende for, at datteren accepterer, at Anes funktionsniveau er permanent 

begrænset pga. senfølger. En onkolog, som følger Ane, fortæller datteren, at Anes nervesmerter 

ikke kan afhjælpes, og en ”rapport”, der er udarbejdet efter Anes arbejdsprøvning, beskriver hen-

des nedsatte funktionsniveau og anbefaler, at hun indstilles til fleksjob eller pension (Ane, s. 20). 

Rapporten bliver dermed en nonhuman aktør, der er nødvendig for, at Ane kan blive kulturelt 

genkendelig for sin datter som passende med sine senfølger.  

Rehabiliteringsdiskursen med narrativet ’syg-hjulpet-som om rask’ tilbyder på den ene side 

mennesker med senfølger en legitim position ’som om rask’, hvor de gennem forskellige praksis-

ser som fx træning og sociale aktiviteter kan søge at bedre deres situation mhp. at vende tilbage 

til et normalt liv. De kan dermed fremstå passende i overensstemmelse med den neoliberale dis-

kurs’ påbud om selvforvaltning og -optimering. På den anden side lægger diskursen et pres på 

dem, der ikke har kræfter til at leve op til de forventninger/krav, den udbreder. Som Anes case 

viser, er disse normer så selvfølgelige, at det ikke er muligt for den kræftfrie selv at sige fra over-

for sine pårørende uden at fremstå ”pivet” og dermed upassende. Anes fortælling er et eksempel 

på, at det kan være nødvendigt med en vurdering fra autoritative kilder (lægen eller jobcentrets 

rapport), for at omgivelserne kan få en forståelse for den kræftfries situation. 
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Kræftoverlever	

Jeg vil i dette afsnit analysere subjektiveringsmuligheder og -betingelser i kræftoverleverbegrebet 

som det kommer til udtryk i interviewene – især hos tre af deltagerne Lea, Jan og Maj. 

At	overleve	

Lea taler spontant kræftoverleverbegrebet frem i interviewet. Både hun og hendes mand har væ-

ret alvorligt kræftsyge og været igennem hårde behandlinger. De er blevet helbredt, og det er 

tydeligt, at Lea bruger begrebet kræftoverlever faktuelt i betydning af at have overlevet en døde-

lig kræftsygdom: 

 

[I 2017] havde vi 10-års jubilæum som kræftoverlevere, og der holdt vi en kæmpestor 

fest heroppe på bakken, fordi vi var i live. […] Og den behandling vi har fået, den har 

gjort, at vi er overlevet. Og bekæmpet det. Altså, vi er jo raske begge to (Lea, s. 11). 

 

Som det ses beskriver Lea behandlingen som grunden til, at hun og hendes mand har kunnet ”be-

kæmpe” kræftsygdommen. De har fejret ”10-års jubilæum som kræftoverlevere”, hvilket betyder, 

at de har kaldt sig kræftoverlevere fra den dag, de blev erklæret kræftfrie.  

Kræftoverleverbegrebet har, som beskrevet i indledningen, vundet frem i takt med, at stadigt 

flere overlever en kræftsygdom. Det knytter sig til den samfundsmæssigt udbredte diskurs om 

kræft som en kamp, der skal kæmpes på liv og død (Schmidt, 2019; Thorsen, 2018). Denne diskurs 

er bl.a. præget af en krigsmetaforik, der fx viser sig i sundhedsvæsenets og forskningens betegnel-

se af kræft som en ”invasiv” sygdom, i patienters, pårørendes og mediers beskrivelse af sygdom-

men som en fjende, der skal ”bekæmpes” samt i patientforeningens navn Kræftens Bekæmpelse. 

Kampdiskursen positionerer kræftpatienter som vindere over eller tabere til kræftsygdommen, 

hvilket fx ses, når medier og dødsannoncer fortæller om mennesker, der har ”tabt kampen” til 

kræften. En kræftoverlever er derfor en ’vinder’, når begrebet kobles med denne diskurs. 

Lea trækker på og reproducerer kampdiskursen, når hun taler om, at hun og hendes mand 

har ”bekæmpet” deres kræftsygdomme. De har med andre ord vundet over kræften og er der-

med blevet ”kræftoverlevere”. De har klaret det godt, og det kan fejres. For Lea er det en selvføl-

ge at knytte overleverbegrebet til positionen ’rask’ (”vi er jo raske”), selvom hun andre steder i 

interviewet beskriver dage, hvor hun pga. smerter føler sig ”meget syg” og oplever nedsat funkti-

onsevne (Lea, s. 12): 

 

[D]en der følelse af, at jeg ikke kan det samme, som før jeg var syg. Altså, jeg har ikke 

kræfter til ligeså meget. […] mine fødder sover hele tiden, og jeg har ondt i min arm, og 

jeg bliver nemt meget stresset (Lea, s. 4-5). 
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Det bliver derfor klart, at når hun taler om at være rask i forbindelse med kræftoverleverbegre-

bet, er det i betydningen af at være fri for kræftsygdom og ikke i betydningen af at være den 

samme som før jf. restitutionsnarrativet. Kræftoverleverbegrebet handler således for Lea meget 

konkret om at være i live og have overvundet den dødelige sygdom men ikke om, hvordan hun 

har det og agerer i livet efter kræft. 

At	overleve	’rigtigt’		

Jan ser også sig selv som en ”kræftoverlever”, men i hans forståelse handler begrebet især om 

kvaliteten af overlevelsen: 

 

Jeg synes, det er sejt, satme det er sejt. […] det er jo ikke nok bare at komme om på den 

anden side. Hvis ikke du kommer om på den anden side som et helt menneske og kan 

finde ud af at leve og få noget ud af livet og lægge det bag dig sådan mentalt, så har du jo 

ikke rigtigt overlevet efter min mening. Man skal ville noget. Man skal virkelig ville noget 

bagefter, ikk’. Man kan jo også sætte sig hen og synes, at ”Åh, det er også så synd for 

mig”. […] Det går sgu bare ikke. […] Og jeg er helt sikker på, at det ikke kun er lægernes 

skyld. Det er også min skyld. Jamen, jeg er en kræftoverlever. Helt klart (Jan, s. 18). 

 

Som det fremgår, har Jan taget den omtalte kampdiskurs til sig. Han fremstiller sig som en ”sej” 

vinder, der takket være sin egen stærke vilje har overvundet kræften. For at være en ”kræftover-

lever” skal man ifølge Jan have overlevet ”rigtigt”, som ”et helt menneske”. I hans forståelse bru-

ger ”et helt menneske” livet til noget og lader sig ikke påvirke psykisk af sygdom og senfølger. 

Dette udlægger han som en viljesakt, som man kan være stolt af. Det er disse elementer, der for 

Jan definerer en ”kræftoverlever”, og han konstituerer samtidig begrebet i modsætning til en of-

ferposition, som er karakteriseret ved passivitet og selvmedlidenhed. Det skal understreges, at 

Jan er den eneste af deltagerne, der taler denne vinderposition frem. 

At blive kræftfri beskrives med den topografisk metafor ”at komme om på den anden side”, 

og Jan kombinerer dermed kampdiskursen med en anden udbredt diskurs om kræft, der fremstil-

ler sygdomsforløbet som en rejse (Thorsen, 2018). Arthur Frank (1995) har beskrevet denne rej-

sediskurs som et ridderfærdsnarrativ (”Quest story”), hvor patienten fremstilles som en helt, der 

overvinder de forhindringer, som kræften stiller vedkommende overfor ved hjælp af egne evner 

og viljestyrke. Dette narrativ er ifølge Frank koblet med en idé om, at rejsen også fører til person-

lig udvikling:   

 

Quest stories meet suffering head on; they accept illness and seek to use it. Illness is the 

occasion of a journey that becomes a quest. What is quested for may never be wholly 

clear, but the quest is defined by the ill person’s belief that something is to be gained 

through the experience (Frank, 1995, s. 115). 
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I overensstemmelse med dette fortæller Jan, at han har ændret sit liv ”fuldstændigt” efter syg-

dommen. Det betyder, at han prioriterer livskvalitet højt og derfor har frasorteret ”dårlige ven-

ner” og ligegyldige diskussioner (”pølsesnak”), ligesom han lægger vægt på at ”lære noget” og ”få 

en oplevelse hver dag” (Jan, s. 3, 6). Gennem selvhjælpsbøger har han fået ”mange værktøjer” til 

at til at håndtere mentale problemer: ” Jeg angriber det, løser det, kommer videre”. Dertil beskri-

ver han sig selv som en, der ikke tillader sig at have ”dårlige dage”, er ”meget mere positiv” og 

glæder sig over ”alle de muligheder”, han har (Jan, s. 8, 20 og 21). 

Jans udlægning af, hvad det vil sige at være en kræftoverlever – en vinder, der heroisk kæm-

per sig gennem problemerne jf. kamp- og ridderfærdsdiskursen – har tydelige sammenfald med 

den neoliberale diskurs’ konstituering af borgeren/patienten som en, der selv er ansvarlig for at 

løse sine helbredsproblemer. Når kræftsygdommen tales frem som en kamp, der kan vindes, in-

debærer det også, at kampen kan vindes, hvis bare der sættes hårdt nok ind. Det er vigtigt for Jan, 

at klare det godt og nærmest fremstå som en bedre, mere bevidst og tilfreds udgave af sig selv 

end før sygdommen. I tråd med rehabiliterings- og optimeringsdiskursen sørger han selv for at 

bedre sin fysiske og mentale form gennem træning og opsøger hjælp ved behov: 

 

[S]å meldte jeg mig ind i et motionscenter, og jeg købte en coach i lang tid. Og så sagde 

jeg, ”min situation er sådan. Jeg er opereret for cancer, og jeg går og hænger med skuf-

fen, eller det gør jeg ikke, men altså jeg er blevet lidt slap sådan, så det er din opgave at 

få mig op og køre. Og det gjorde jeg så (Jan, s. 10). 

 

Ligesom med kræftbehandlingen understreger Jan, at det er hans egen fortjeneste, at han kom-

mer ”op og køre” igen (”det gjorde jeg så”). Citatet er dog også et eksempel på, at der er sprækker 
15 i Jans udlægning af sig selv som en, der har ”lagt det hele bag sig mentalt”. Da han opsøger coa-

chen, har han haft en ”efterreaktion”, hvor han har haft ”lidt ondt” af sig selv og ikke fået rørt sig. 

Han siger derfor ” jeg går og hænger med skuffen” men benægter det i samme moment (”eller 

det gør jeg ikke”). Der er ikke plads til, at Jan kan være trist og passiv, da det vil positionere ham i 

en andethed, en offerposition, i forhold til førsteheden som kræftoverlever – et ”helt menneske”, 

der ikke lader sig påvirke mentalt af sygdommen og vil noget med sit liv. Offer- og kræftoverle-

verpositionen er i Jans fortælling dermed gensidigt ekskluderende. 

Også i Jans fortælling om senfølger synes der at være sprækker. Pga. sygdommen har han få-

et fjernet sin prostata og har siden haft rejsningsproblemer. Han fortæller, at han inden operatio-

nen var informeret om konsekvenserne af, at nerverne skæres over og tilføjer, ”hvem frygter ikke 

det?” (Jan, s. 5). Alligevel er han utilbøjelig til at tale problemet frem som en senfølge. Han fortæl-

 
15 Ifølge Søndergaard indebærer en analyse af ”diskursiveringstilbud” opmærksomhed på ”bevæ-
gelse i/gennem diskurs, med, mod, i sprækker [min kursivering] og fragmenter mellem modsæt-
ningerne […]” (Søndergaard, 2002). 
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ler, at en sexolog har sagt, at hans rejsningsproblemer ”også” kan være aldersbetinget, og han 

foretrækker den forklaring (Jan, s. 11). På den ene side udtrykker Jan, at hans seksualitet før ope-

rationen var en ”stærk drift”, og han er frustreret over sin nuværende situation: ”[D]et er fande-

me svært at undvære det. Det er det. […] Altså, det er så røvirriterende” (Jan, s. 11). På den anden 

side anerkender han ikke dette som et problem: 

 

Jeg vil ikke sige, at jeg har fået et bedre sexliv, for det har jeg jo ikke. Men det virker […] 

på en anden måde. Jeg lider ingen nød, så […] det har ikke knækket mig. Hvilket jeg også 

satte mig for fra starten af. Det sgu fandeme ikke få mig ned med nakken (Jan, s. 17). 

 

I positionen som ”sej kræftoverlever” er Jan en vinder, der bekæmper alle problemer, som kræf-

ten har forårsaget. Han beskriver sig selv som ”fejlfri” ift. kontrollerne efter sygdommen, og han 

kan dermed ikke tillade sig at have senfølger, som han ikke kan overvinde (Jan s. 17). Derfor kan 

han heller ikke lade sig påvirke mentalt af impotens. Hvor Jan afstår fra at snakke om senfølger, 

fremhæver han imidlertid, at han snakker med mange mennesker, om det han har været igen-

nem: 

 

Det er i øvrigt en ting lige fra starten af, da jeg fik diagnosen, jeg har aldrig holdt mig til-

bage fra at snakke om det til andre. Og det er som om, at jo flere, der ved det, jo flere 

ord, man bruger […] jo mere det bliver bredt ud sådan, jo tyndere bliver det hos mig […] 

At afdramatisere det (Jan, s. 19). 

 

Det, der fylder for Jan er chokket over at have fået en livstruende sygdom og frygten for tilbage-

fald, og det hjælper ham at tale om sit sygdomsforløb. Han taler imidlertid ikke om de problemer, 

han oplever i livet efter kræft, men om at han har haft en ”kræftdiagnose” og er en vinder, der 

har bekæmpet sygdommen (Jan, s. 19). Han trækker på en biomedicinsk diskurs og positionerer 

sig som ekspert, når han fortæller om sygdommen. Fx opfordrer han sine ”mandevenner” til at få 

tjekket deres ”PSA-tal” og oplyser dem om forskning og statistikker. Han gengiver en fiktiv samta-

le: 

 

[N]u skal du bare høre. Den lille der, der sidder dernede, den kan blive dårlig med alde-

ren. Og hvor gammel er du?”, ”Ja, jeg er 55.”, ”Okay, der er nok 40 procents chance for, 

at du har det. Sku’ du ikke lige få det tjekket?” (Jan, s. 20). 

 

Gennem samtalerne synes han at få bearbejdet sin eksistentielle frygt og positionerer sig 

samtidigt som en kræftoverlever, der er ”kommet om på den anden side” og er blevet visere 

af erfaringen. 
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En	dygtig	overlever	

Maj taler selv kræftoverleverbegrebet frem, og det er tydeligt, at hun knytter positionen som 

’overlever’ til kræftdiagnosens særlige status i samfundet:  

 

Jeg tror, at folk er lidt bange for at komme til at sige noget forkert. Fordi jeg har jo haft 

den fine sygdom. […] Jeg har jo ikke bare haft tarmslyng, eller .. jeg har jo haft kræft. Det 

er det fineste af det fine, det ved man jo, når man har været på hospitalet. Der er jo, alt-

så politisk og i samfundet, så kræftsygdomme, de bliver jo prioriteret højt […] Så det er 

sådan lidt en VIP-sygdom […] Så derfor tror jeg også, det ligger sådan lidt i omgivelserne, 

at man ikke kan kritisere mig, fordi jeg er bare en dygtig overlever. Ja. Og jeg har taget 

det hele så godt, så der er simpelthen ikke noget at kritisere mig for (Maj, s. 13-14). 

 

Som det fremgår, påpeger Maj, at kræftsygdom har en særlig høj status i samfundet, der gør, at 

man som kræftpatient bliver behandlet på en særlig måde i sundhedssystemet. Maj beskriver det 

fx som ”virkelig luksus”, at kræftpatienterne kan springe køer over og har ”eget venterum med 

bløde stole” (Maj, s. 13). Det ses således, at kræftpatienters særlige status også kommer til udtryk 

i materialitet. Maj oplever, at denne ”VIP”-status efterfølgende betyder, at omgivelserne positio-

nerer hende som en ”dygtig overlever”, der er svær at kritisere. Hun trækker på den biomedicin-

ske diskurs, når hun italesætter sammenhængen mellem patientpositionen og den værdi en diag-

nose tillægges. Hun taler et hierarki frem, som forsker i sygepleje Mari Holen også ser i sundheds-

væsenet og samfundet generelt, hvor kræft tillægges høj værdi, mens andre diagnoser (fx tarm-

slyng og skizofreni) tillægges lav værdi (Holen, 2011, s. 134). Maj fremhæver dermed den særlige 

subjektposition, som kræft tilbyder i forhold til andre sygdomme, hvor patienter i behandlingspe-

rioden tilhører en førstehed indenfor kategorien syg, mens andre sygdomme positionerer patien-

ter i en andethed. Efter behandlingen giver kræftsygdommen mulighed for en position som over-

lever, hvilket ikke gælder andre sygdomme som fx hjertesygdomme (Thorsen, 2018). 

Maj oplever, at hun ses som en dygtig overlever, der ikke kan kritiseres. Det indebærer, at der 

også findes ’udygtige overlevere’ og for begribe, hvad Maj ser som en dygtig overlever, undersø-

ger jeg, hvad hun forstår ved en udygtig overlever. Jeg undersøger med andre ord andetheden for 

derigennem at se førsteheden (Foucault, 1982; Søndergaard, 2000). 

Maj fortæller om en ven, der også har haft kræft og hvert år deltager i ”Stafet for Livet” på 

holdet ”Fighterne”, som Maj også tidligere har været en del af.16 

 

Altså hvor vi har sådan nogen gule t-shirts på, og så er det os, det er synd for. Altså sådan 

helt særlige. Der var sådan et særligt rum, hvor vi måtte være, med underholdning, og 

gratis mad og drikke, et rum, hvor vi kunne trække os tilbage (Maj, s. 21). 

 
16 Stafet For Livet er et årligt, landsdækkende støttearrangement for Kræftens Bekæmpelse 
(Kræftens Bekæmpelse, 2020) 
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Maj beskriver denne gruppe af overlevere som nogle, der ”dyrker” ”den der identitet”, hvor syg-

dommen tales frem med vendinger som ”Jeg kan jo ikke det og det, fordi jeg har haft den her syg-

dom”. De både italesætter og synliggør, ifølge Maj, deres senfølger og har fx et ”fighter-telt” for at 

imødekomme deres særlige behov for at ”kunne trække [sig] tilbage”. Hun fortæller, at hun nu 

støtter en anden gruppe, der ”ærer” en nabo, som er død af kræft, fordi hun ”ikke [vil] slås i hart-

korn med dem, som kun ser sig selv som et offer”. Hun positionerer sig i forhold til vennen, som 

”er inde i fighter-teltet”: ”[J]eg er ude […] jeg går alle de der runder, ikk’? Og støtter op på den 

måde” (Maj, s. 21). Maj ækvivalerer dermed fighter-teltet med passivitet og forstår andetheden, 

en udygtig overlever, som en passiv offerposition (”os det er synd for”). Konstituenterne for den-

ne position er, ifølge Maj, at der tales meget om begrænsninger pga. sygdom og senfølger og ud-

trykkes behov for særlige hensyn – dvs. det modsatte af ’rask’ jf. restitutionsdiskursen. Maj frem-

hæver, at hun føler sig ”blessed”, fordi hun er i live og ikke har fået tilbagefald i modsætning til sin 

nabo, der døde som ung af kræft fra sine små børn: ”Det var sørgeligt. Så jeg kan ikke sidde inde i 

det fighter-telt som… jeg synes jo stadigvæk, at jeg er ung og frisk på mange måder, ikk’?” (Maj, s. 

5, 21). Maj kæder dermed positionen som dygtige overlevere sammen med en forpligtelse til at 

bruge det liv, hun er heldig at have frem for at offergøre sig. Det skal bemærkes, at hendes syn på 

fighter-gruppen som ofre står i kontrast til gruppens egen refleksive positionering gennem navnet 

Fighterne, der konnoterer vedholdenhed og kampvilje. Navnet viser, at gruppen har taget den 

ovennævnte kampmetafor til sig og samtidig giver udtryk for, at ’kampen’ også for nogle fortsæt-

ter i livet efter kræft. Jeg vender tilbage til dette senere. 

Maj lægger vægt på, at der ikke skal tales om sygdom. Fx fortæller hun, at hun reducerede 

kontakten med sine svigerforældre i sygdomsperioden, fordi de ”elsker at tale om sygdom”. Hun 

synes ikke, at sygdommen har ”fortjent al den opmærksomhed”, fordi hun har overlevet og ”kan 

alle mulige ting”, og hun understreger, at hun hellere vil ”se frem, eller fortælle en joke, eller tale 

politik, eller tale om litteratur eller kunst” (Maj, s. 18-21). For Maj er førsteheden som dygtig over-

lever en overlever, der ikke offergør sig ved at tale sygdom og begrænsninger men i stedet retter 

interessen udad mod verden. Når Maj taler frem, at hun har ”taget det så godt”, og der ikke er 

noget at kritisere hende for, refererer hun med andre ord til en normativitet, hvor sygdom og 

senfølger ikke fylder. 

Ønsket om normativitet uden sygdom og senfølger ses i hele interviewet. Da Maj efter syg-

dommen får svært ved at klare sit arbejde, vælger hun med støtte fra sin mand at sige sit job op 

frem for at blive sygemeldt. Hun kalder det en ”pause”, hvor de ”investerer i familien”. Pausen har 

varet i nogle år, og hun ønsker at komme ”i gang igen” nu, hvor børnene er store (Maj, s. 9, 11). 

Hun trækker dermed på en diskurs, der konstituerer arbejde som normen, men hvor pauser til at 

passe børn er legitime. Hun bliver således passende indenfor normer, der definerer raske menne-

skers forhold til arbejdslivet. Samtidig oplever hun sin snarlige tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

som et ”pres”, bl.a. fordi hun er usikker på, hvad hun kan klare og i den forbindelse til tider ser sig 
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selv som ”sådan en forhenværende, en ex, en der tidligere var dygtig” (Maj, s. 12-14). Hun sam-

menligner igen sin situation med det, som hendes raske bekendte oplever, når de har været væk 

fra arbejdsmarkedet eller skifter job midt i livet og erfarer, at ”man bliver sådan set lidt væk fra” 

pga. alderen. Hun identificerer sig med denne gruppe: ”Så jeg er jo ikke alene” (Maj, s. 9, 14). På 

samme måde siger hun om de smertefulde senfølger, hun oplever efter strålebehandling i under-

livet: ”[J]eg tror ikke, at det er meget mere, end man kan have, hvis man går i overgangsalderen” 

(Maj, s. 11). De fænomener, som Maj oplever, konstituerer hende i en andethed i forhold til før-

steheden ’rask’, henviser hun således til alder fremfor sygdom og senfølger, og dermed kan hun 

positionere sig indenfor en normativ horisont for raske mennesker. 

Der er dog sprækker i Majs fremstilling af sig selv som en person, der trods senfølger er pas-

sende som rask. Pga. sit lymfødem må hun altid gå med støttestrømper og kan ikke gå i stramme 

cowboybukser og ”rå støvler”, som før var en del af hendes ”uniform”. Det generer hende, at 

”man ændrer udseende”, og det opleves især som et problem om sommeren, hvor det ikke ”ser 

helt almindeligt ud” (Maj, s. 9-10). Det forstærker det pres, hun føler ved at skulle i gang igen ef-

ter ”pausen”: ”Så det er sådan nogen tanker jeg har, hvordan dælen kommer jeg videre med det” 

(Maj, s. 10). Støttestrømper bliver dermed pga. synlighed en vigtig non-human aktør for Majs til-

blivelse i livet efter kræft. I dette og andre tilfælde, hvor senfølgerne positionerer hende i en an-

dethed, der ikke kan henvises til alder eller lignende indenfor de normer, der gælder raske men-

nesker, ønsker hun, at folk ved, at hun har haft kræft: 

 

[S]å de ved, hvorfor jeg altid går sådan her klædt, så .. det er på en eller anden måde så-

dan en lille undskyldning, eller hvad skal man sige, en lille disclaimer, man altid har med 

sig. […] hvis man ikke lige kan stå distancen […] folk kan jo ikke se det på mig […] hvorfor 

kan en stor, stærk, ikke SÅ gammel dame ikke være med til at løfte den her tunge pap-

kasse [...] (Maj, s. 18 - 19). 

 

Som rask var Maj i en position, hvor hun kunne være passende, som god til sit arbejde. Som 

kræftsyg var Maj i en førstehed indenfor sygdomskategorier med ”den fine sygdom”. Nu positio-

nerer hun sig som en dygtig overlever, dvs. en, der ikke gør sig til offer ved at tale sygdom og ud-

trykke særlige behov og begrænsninger pga. senfølger men derimod fremstår passende som 

”rask”. Hun indtager således den position, som hun i overensstemmelse med restitutionsdiskur-

sen er henvist til som ”kræftfri”, altså som ”rask”. Men der er imidlertid en sprække i hendes for-

tælling, idet hun ikke kan indtage denne position passende, når hendes senfølger bliver synlige. 

Hun udtrykker derfor et behov for, at omgivelserne kender til hendes sygehistorie, så hun ikke 

pga. senfølgerne kommer til at fremstå ”virkelig mærkelig” (Maj, s. 27) men netop kan positione-

res som en ”dygtig overlever”, der ikke kan kritiseres for noget. 
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Kræftoverleverbegrebet	

Kræftoverleverpositionen konstitueres, som det fremgår, meget forskelligt af de deltagere, der 

bruger betegnelsen. For Lea er en kræftoverlever meget konkret et menneske, der har overvun-

det den dødelige sygdom og er i live. Det er ikke forbundet med en kvalitetsvurdering af livet efter 

kræft. Det er det derimod for Jan, der trækker på hhv. kamp- og ridderfærdsdiskursen, når han 

udlægger en kræftoverlever som en vinder, der heroisk har bekæmpet de problemer, som kræf-

ten har budt ham og dertil er blevet et bedre menneske, der har styr på livet efter kræft. Han kon-

stituerer begrebet i modsætning til en passiv offerposition, og det samme gør Maj. For hende 

indebærer dét at være en dygtig overlever dog især at fremstå passende som ’rask’ i overens-

stemmelse med de forventninger, der udbredes med restitutionsdiskursen, rask-syg-rask igen. 

Det er væsentligt at fremhæve, at kræftoverlever ikke er en betegnelse, som alle deltagerne 

kan tilslutte sig, og de har forskellige grunde til at afvise den. For Eva virker begrebet kræftoverle-

ver voldsomt, fordi hun associerer ordet ”kræftoverlever” med ”krigsveteran”. Hun tager således 

afstand fra kampdiskursen og dens krigsmetaforik og oplever desuden betegnelsen som upassen-

de og reducerende. Kræften er fortid, hun er kureret, og selvom hun håber, at hendes omgivelser 

husker hendes kræftsygdom, så de forstår hendes nedsatte funktionsniveau (”de der procenter”) 

ønsker hun ikke at bruge en betegnelse, der udelukkende forbinder hende med sygdommen (Eva, 

s. 15).  

Ane gør ligesom Eva opmærksom på, at kræft ikke nødvendigvis er en sygdom, man dør af i 

dag. Hun oplever, at ordet ’overlever’ retter fokus mod dødsrisikoen og dermed kan udbrede en 

overdreven angst for, at kræft er ensbetydende med død. Hun fremhæver dog også, at det kan 

opleves som overmodigt at kalde sig kræftoverlever pga. risikoen for tilbagefald (Ane, s. 29). 

Ifølge Lis er kræftoverleverbegrebet ”ikke ok”, fordi hun som Eva finder det reducerende – 

det sætter ”folk i en bås” (Lis, s. 10). Samtidigt oplever hun, at det udstiller dem, der er døde af 

sygdommen: ”[D]et er jo synd for dem, der ikke har overlevet” (Lis, s. 11).  

Ida kender begrebet fra Facebook men føler sig ikke umiddelbart ”forbundet” med det, fordi 

hendes kræft var kategoriseret som grad 1, og hun ikke var bange for at dø. Hun føler derfor ikke, 

at kræftoverlevelse er en del af hendes ”identitet”: ”Det er mere det der med, at jeg er ramt af 

senfølger”. Ved nærmere eftertanke oplever hun betegnelsen som mere attraktiv end ”en, der 

har haft kræft”, fordi kræftoverleverbetegnelsen indbyder til et fællesskab med ligesindede: ”[V]i 

ved, hvad hinanden taler om” (Ida, s. 20). 

For flere af deltagerne synes kræftoverlever ikke at være et neutralt ord. Når begrebet knyt-

tes til kampdiskursen og forventninger om at overleve på den ’rigtige’ måde eller fremstå som 

rask trods senfølger, ekskluderer kræftoverbegrebet dem, der ikke kan leve op til forventningerne 

pga. et nedsat funktionsniveau. De positioneres som ofre og påføres skam, idet de bliver positio-

neret som nogle, der ikke har kæmpet/kæmper godt nok. De mange opfattelser af ’kræftoverle-

ver’ gør det til et begreb, der bør bruges med omtanke i bl.a. forskningen, sundhedsvæsenet og 

medierne. 
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En	ny	kampdiskurs	

Den udbredte kampdiskurs positionerer mennesker, der har overlevet kræften som vindere og 

indikerer dermed, at kampen er ovre; men det er tydeligt, at flere deltagere oplever, at de stadigt 

kæmper i livet efter kræft. På tværs af interviewene er både kamp- og rejsediskursen således også 

gennemgående i fortællinger om livet med senfølger: 

 

[M]an kæmper for at kunne de samme ting i en krop, man ikke selv er herre over mere 

eller en krop, man ikke længere kender, fordi den kan ikke det, den kunne før. Men man 

bliver ved med at tro, at man skal kunne det samme, og det kan man jo ikke. […] og så 

sidder man her med sin lange liste [over senfølger] og tænker ”jeg får aldrig et liv igen”, 

men jeg får bare aldrig det samme liv igen (Ane, s. 21-22). 

 

Ane føler sig fremmedgjort overfor sin ændrede krop og ”kæmper” dels en forgæves kamp for at 

genvinde kontrollen med kroppens funktioner og dels med at acceptere, at livet ikke kan blive 

som før. Hun fortæller ligeledes, hvordan hun har en ”daglig kamp” med at finde ro pga. kognitive 

problemer efter kemoterapien (Ane, s. 8). 

Ifølge den udbredte kampdiskurs er kampens mål at bekæmpe kræften, og derfor slutter 

kampen, når patienten enten dør eller overlever – enten taber eller vinder med diskursens meta-

forer.17 I modsætning hertil handler den nye kampdiskurs, som flere af interviewdeltagerne træk-

ker på i beskrivelsen af livet efter kræft om en vedvarende kamp uden slutpunkt (”man bliver ved 

med at tro”). Deltagerne oplever kampen mod senfølger som ekstra svær pga. de tidligere nævnte 

forventninger om, at kræftfri og rask er det samme, og flere føler, at de bliver udgrænset som 

upassende af familie, venner og kolleger, hvis de taler om symptomer og særlige behov eller ikke 

kan indtage rehabiliteringsdiskursens ’som om rask’-position. Deres kamp mod senfølger bliver 

således også en kamp mod forventninger, normer, ekskluderinger. 

Deltagerne synes dog ikke kun at kæmpe med deres oplevede senfølger og omgivelsernes 

forventninger og krav. De beskriver andre ’kampe’, bl.a. med sundhedsvæsenet og myndigheder-

ne. Flere oplever således, at de må kæmpe hårdt for at få anerkendt deres vedvarende problemer 

som senfølger af lægerne. Eksempelvis oplever Ida, at onkologerne generelt ikke vil bruge ”sen-

følgeordet”, og at de ”føleforstyrrelser”, hun ”slås” med efter behandlingen tilskrives hendes 

overvægt og diabetes: 

 

Jeg var til kontrol i går, og tænkte, at nu må jeg altså lige gå lidt i flæsket, også fordi jeg 

har brug for en eller anden form for afklaring, […] så siger jeg, ”men hvad med de her 

senfølger?” Og så kalder hun [onkologen] det bivirkninger, og så siger jeg, ”men det er 

 
17 Det skal pointeres, at den enkelte kræftpatient ikke nødvendigvis oplever et lineært sygdoms-
forløb, selvom det det fremstår sådan jf. den udbredte kampdiskurs. 
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vel senfølger?” ”Arh, nu havde jeg jo en masse andre ting at slås med også, så det kom 

måske også derfra”, sagde hun (Ida, s. 5). 

 

Det er tydeligt, at Ida oplever onkologen som en modstander, hun må gå ”i flæsket på”. Hun op-

fatter det tilmed som ”en helt klar strategi” fra onkologernes side, at hun ikke kan få en endelig 

status, da de ”hver gang” ændrer tidshorisonten for, hvornår symptomerne ikke længere kan de-

fineres som midlertidige bivirkninger men må betragtes som blivende senfølger (Ida, s. 10). 

Eva oplever ligeledes, at ingen vil tage ansvaret for at anerkende og behandle hendes senføl-

ger, og hun konstaterer, at onkologen ikke har journalført de problemer, hun har fortalt om: 

 

[O]nkologen, han siger, at ”nu skal lægen tage over, din praktiserende læge”, og hun si-

ger, ”jamen Eva, jeg aner intet, om det der. Jeg ved ikke noget. Jeg kan ikke hjælpe dig. 

Du må gå […] til onkologen.”  […] Og jeg har været inde og kigge i de der notater, han 

[onkologen] har taget i sygejournalerne, der står intet om alt det, jeg har fortalt, om ja, 

hedeture og slimhinder og træthed (Eva, s. 11). 

 

Onkologen skal udarbejde en speciallægeerklæring i forbindelse med Evas pensionssag, og hun 

frygter, at hans manglende anerkendelse af hendes oplevede senfølger vil få konsekvenser for 

udfaldet. Hun følger sig derfor nødsaget til at medbringe ”samtlige journaler” til deres næste mø-

de og ”krydsforhøre” ham, så han forstår hendes situation (Eva, s. 11).  

Som det ses, føler Ida og Eva, at de efter endt behandling bliver affejet eller underkendt, når 

de til kontrollerne fortæller om deres oplevede senfølger, og de oplever situationen som en kamp 

om anerkendelse. Dette synes ikke at være et emne for de mandlige deltagere, der pga. prostata-

operation oplever veldefinerede problemer som impotens og inkontinens. De er blevet informe-

ret om senfølgerne og får umiddelbart hjælp i form af bleer, fysioterapi, medicinsk behandling, 

sexologhenvisning mv. – deres øvrige problemer med senfølger ufortalte. De deltagere, der har 

modtaget kemo- og strålebehandling, oplever derimod ofte udefinerede symptomer som smerter, 

føleforstyrrelser, træthed mv., der er svære at diagnosticere og behandle. Det er symptomer, som 

også er karakteristiske for diagnoser, fx fibromyalgi, der i modsætning til kræft ligger lavt i førom-

talte hierarki, og hvis tilknyttede patientpositioner derfor ikke nyder samme status som kræftpa-

tientpositionen (Holen, 2011). Mens interviewdeltagerne har oplevet, at kræftpatienter nyder en 

særlig status på hospitalerne, jf. Majs beskrivelse af behandlingen som ”virkelig luksus”, føler Ida, 

Eva og andre deltagere, der oplever senfølger efter kemo- og strålebehandling, at de positioneres 

i en andethed som mindreværdige eller som upassende, besværlige patienter, hvis de insisterer 

på at få anerkendt disse senfølger. Ida fortæller fx, at hun føler sig ”vingeskudt” ift. sin ”værdig-

hed” og ”kæmper” med sit ”selvværd” (Ida, s. 16). 

Den manglende anerkendelse af de oplevede senfølger i sundhedsvæsenet, synes samtidig at 

vanskeliggøre afklaringen af deltagernes fremtidige livsgrundlag (arbejde, pension, flexjob mv.). 
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Udfaldet af Evas pensionssag beror som nævnt på en speciallægeerklæring fra hendes onkolog, 

som hun ikke føler tager hende alvorligt (Eva, s. 11). Speciallægeerklæringen bliver således en 

væsentlig nonhuman aktør i Evas situation, og den har betydning for hvilken subjektposition, hun 

tilbydes. Evas oplever sin kamp for, at senfølgerne tages i betragtning i hendes pensionssag som 

en vanskelig opgave, der ”trætter enormt”, og hun beskriver den med en topografisk metafor: 

”Jeg [har] igen et kæmpe bjerg foran mig” (Eva, s. 6, 12). Trods kognitive udfordringer føler hun 

sig nødsaget til at indsamle og holde styr på ”lange sagsakter”, og hun kontakter Moderniserings-

styrelsen for at gøre opmærksom på problemet med speciellægeerklæringen (Eva, s. 11-12). Hun 

agerer således som en passende aktiv borger i overensstemmelse med den neoliberale diskurs jf. 

Mik-Meyer og Villadsen (2007). Imidlertid mødes hun af et system, der dels er vanskeligt tilgæn-

geligt, dels fastholder, at specialerklæringen skal skrives af pågældende onkolog og endelig, at 

hun først kan blive hørt i en evt. klagesag. Som i sundhedsvæsenet føler Eva sig også her afmæg-

tiggjort, og hun beskriver sin situation som et ”vakuum” og en ”venteposition” (Eva, s. 2). 

Som det ses, føler deltagerne, at de fortsat kæmper i livet efter kræft. Kampene foregår i fle-

re forskellige sociale verdner og arenaer: I parforholdet, familien, blandt venner, chefer og kolle-

ger, i sundhedsvæsenet, hos de kommunale myndigheder – og i individerne selv. De, der ’kæm-

per’ med senfølger efter kræft synes ikke at blive anerkendt som ’kæmpende’ af omgivelserne og 

bliver således ikke positioneret som helte eller vindere. Tværtimod påvirker den manglende aner-

kendelse deltagernes selvværd, og ’kampen’ synes at være vedvarende. 

Diagnosens	magt	

Selvom deltagerne har taget det normative påbud om individuel ansvarlighed til sig, oplever de, 

som det ses, at de er afhængige af, at deres oplevede senfølger anerkendes i sundhedsvæsenet 

og af andre autoriteter. Diagnoser, speciallægeerklæringer, arbejdsevnerapporter mv. er væsent-

lige non-humane aktører, der synes at påvirke mulighedsbetingelserne for deltagernes subjektive-

ringsprocesser, fordi de giver adgang til hjælp i sundhedssystemet og den offentlige sagsbehand-

ling samt skaber forståelse for deltagernes situation i omgivelserne jf. Anes datter. Sundhedsvæ-

senet, nærmere bestemt onkologer og andre læger, har således stor magt ift. at definere, hvad 

der regnes for ’sand viden' på senfølgeområdet og derved skabe de diskursive rammer, der defi-

nerer fænomenet jf. Foucaults magt/viden-kompleks. De afgør med andre ord, hvad der kan siges 

og gøres ift. senfølgeproblematikken, og hvem der kan sige og gøre det.  

De reelle effekter synes tydelige for deltagerne, og Ane og Ida efterlyser derfor en ny beteg-

nelse eller ligefrem en samlende diagnose, der kan beskrive og legitimere senfølgefænomenet: 

 

Det har jeg i hvert fald savnet, at så skulle det hedde ’kræftfri med senfølger’ […] Eller 

senfølgeramt […] Altså, jeg synes næsten, det bør være en diagnose i sig selv […] ligesom 

man kan sige, at man er ramt […] af kræft i grad dét og dét og dét, så kunne der også væ-
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re en senfølgediagnose på en eller anden måde, som gjorde det. Så du kunne have papir 

på, jeg har de her senfølger […] det kan være svært, selv at skulle have overskud til at 

forklare og få egen læge og sagsbehandler og så videre til at forstå det (Ane, s. 29-30). 

 

Som det fremgår tidligere i analysen, kan den udbredte restitutionsdiskurs med dens binære 

modsætning af begreberne ’syg’ og ’rask’ ikke beskrive deltagernes situation i livet efter kræft. De 

oplever at befinde sig i en udefinerbar mellemposition og beskriver sig som hhv. både ’syge’ og 

’raske’ eller både ’ikke-syge’ og ’ikke-raske’. For at opnå legitimitet udfordrer Ane de eksisterende 

positioner med andre positioner, der opleves som mere adækvate fx ”kræftfri med senfølger” 

eller ”senfølgerramt”. Ida kalder det ”ramt af senfølger” (Ida s. 20). Ane føler dertil behov for at 

”have papir på” senfølgerne og foreslår et diagnosesystem med gradueringer for senfølger sva-

rende til diagnosesystemet indenfor kræft mhp. at blive kulturelt genkendelig hos egen læge, 

sagsbehandler mm. 

 I den biomedicinske diskurs jf. Rose (2009) har diagnosen magt til at skelne mellem rask og 

syg. Sygdomme italesættes og anerkendes via diagnoser, der opfattes som objektive. Evidensba-

seret viden er ”sikker” viden (Rose, 2009). Der synes derfor at være et diskursivt paradoks i at ville 

definere en mellemposition imellem syg og rask via fænomenet ’diagnose’, der henviser til den 

binære modstilling af syg og rask. Med en diagnose er man således at regne for syg, og det diskur-

sive paradoks bliver ikke mindre af, at Ane som flere af deltagerne ønsker at vælge patientpositi-

onen fra. Som tidligere nævnt følte Ane sig puttet i ”en lille lomme” af medlidenhed og reduceret 

til en sygdom, da hun var kræftpatient, og hun har valgt at få fjernet sine æggestokke fremfor at 

skulle på sygehuset en gang om måneden for at få en østrogenhæmmende injektion (Ane, s. 4): 

 

[F]ordi det var simpelthen så hårdt, fordi så kom jeg ligesom aldrig ud af det der … pati-

entforløb. Så altså selvom de var så søde, der på onkologisk, så er det hårdt hele tiden at 

blive, ”åh ja, jeg er jo også kræftpatient”. Mentalt har man brug for ligesom at lukke, så 

[…] det er rigeligt at skulle derud hvert halve år (Ane, s. 4). 

 

Ønsket om en diagnose skal således ikke forstås som et ønske om at være patient og passivt blive 

taget hånd om men derimod om at kunne opnå legitimitet og kulturel genkendelighed i sund-

hedsvæsenet, sagsbehandlingssystemet og ikke mindst i omgivelserne. 

Moddiskurser	

Anes og Idas ønske om en specifik og kulturelt genkendelig betegnelse for deres position, fx 

’kræftfri med senfølger’, kan ses som en moddiskurs i en diskursiv kamp, hvor definitionsmagten 

udfordres. Ved at benævne fænomenet søger de således at give det eksistens og forhindre positi-

onens udgrænsning som enten noget ’andet’, fx hypokondri eller en selvpåtaget offerposition, 
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og/eller en egentlig udgrænsning til en ikke-eksistens som noget, der ikke har betydning og ikke 

snakkes om. Ønsket om en form for samlet senfølgediagnose synes at have samme formål men 

med efterspørgslen af et diagnosesystem med gradueringer bevæger Ane sig også ind på det 

biomedicinske område, hvor diagnosen har reel magt ift. behandlingstilbud i sundhedsvæsenet og 

bevillinger af sygedagpenge, fleksjob, pensioner mm.  

Majoriteten af deltagerne påpeger, at de med deres deltagelse i interviewene ønsker at ska-

be opmærksomhed om senfølgeproblematikken for derved at hjælpe andre, der kommer i samme 

situation – de ønsker med andre ord at tale et fænomen, som de oplever bliver fortiet eller mis-

forstået frem. For Bo er det vigtigt at oplyse om senfølger som rejsningsproblemer og inkontinens 

for få brudt tabuer, der gør problemerne ekstra svære at leve med, og han ønsker at gøre op med 

den skam, som mange mænd i samme situation føler: 

 

Og så opfordrer jeg alle til at åbne op om det, fordi, som jeg siger til folk, jeg har jo ikke 

røvet en bank eller sådan noget. Det er jo ikke noget, jeg har kunnet gøre for, dét, der er 

sket (Bo, s. 13-14). 

 

Ane pointerer dertil vigtigheden af synlighed: 

 

[Der] burde være meget mere synlighed omkring det, synes jeg. Det er ikke kun, når vi 

taber håret og render rundt med kemohuer og er grønne i hovederne. Det er også, når vi 

har et liv bagefter, der skal fungere, og ikke har nogle bryster længere eller, hvad der nu 

måtte være af skavanker bagefter (Ane, s. 22-23). 

 

Der er derfor også en materiel-diskursiv modbevægelse, at hun har fravalgt at bruge sit ”batteri” 

af en brystprotese: ”Og så har jeg jo ligesom valgt at sige, jamen så ser jeg sådan her ud” (Ane, s. 

23). Hun vælger ikke at skjule sin mærkede krop, selvom hun også er påvirket af, at den ikke lever 

op til normerne for en kvindekrop: 

 

Jeg tror ikke, der er nogen, der kan få fjernet begge bryster uden at blive berørt på sit 

køn […] Altså nogle af alle de der tanker, man gør sig om, ”jamen hvem er jeg så, hvis ik-

ke jeg ..” […] er jeg så overhovedet kvindelig nok. Der er jo nogle normer og ja roller, man 

ikke passer helt ind i (s. 25). 

 

Selvom de fleste deltagere ønsker at legitimere deres position som senfølgeramt, synes der, ud 

over nævnte eksempler, at være en tilbageholdenhed ift. at forhandle normerne eksplicit. Det kan 

dels skyldes, at de er for trætte til at ”råbe op”, som Eva påpeger (Eva, s. 8), men også at det kræ-

ver styrke at synliggøre det udgrænsede, fordi det, som Bo viser, er forbundet med skam.  
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Som det fremgår af analysen positionerer kampdiskursen og restitutionsdiskursen tilsammen en 

kræftfri som en ’vinder’, der har bekæmpet kræften og er rask forstået som normal og fordrer, at 

den kræftfrie bør være glad og ikke ’pive’. Det er tankevækkende, at disse diskurser er så udbred-

te, at nogle deltagere selvfølgeligt trækker på dem og reproducerer dem, når de positionerer an-

dre tidligere kræftpatienter, der taler om deres senfølger og særlige behov som nogle, der offer-

gør sig. Den tidligere nævnte fighter-gruppe, der i Majs optik positionerer sig som ofre og derfor 

er ’udygtige overlevere’, er et eksempel på en kollektiv, materiel-diskursiv moddiskurs. Gennem 

navnet Fighterne og non-humane aktører som telt og gule T-shirts synliggør de, at kampen for 

nogle også fortsætter i livet efter kræft, og at de, når deres særlige behov accepteres, kan deltage 

i sociale fællesskaber. De insisterer derved på en legitim position i samfundet. 

Analysens pointer opsamles og sammenfattes i konklusionen. 
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Diskussion	

I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i de opstillede kvalitetskriterier diskutere og vurdere spe-

cialets kvalitet, hvorefter jeg vil reflektere over valg af teori og metode.  

Transparens	og	intern	konsistens	

Det første kvalitetskriterium, jeg opstillede, var metodologisk transparens og intern konsistens. 

For at opfylde transparenskravet har jeg bestræbt mig på at tydeliggøre mine valg og de diskursi-

ve antagelser, min analyse er baseret på, bl.a. ved at skrive læsevejledninger igennem specialet, 

så læseren har kunnet følge mine overvejelser ift. specialekonstruktionen, empirivalg, analytiske 

og metodiske valg. Det skal understreges, at de pointer, jeg har fremanalyseret, blot skal ses som 

én ud af flere læsemuligheder, hvilket betoner vigtigheden af transparens (Søndergaard, 2005). I 

præsentationen af mit empiriske materiale har jeg endvidere bestræbt mig på at imødekomme 

kravet om transparens: Empirien er præsenteret i citatform i specialet, og interviewtransskriptio-

nerne er vedlagt som bilag i deres fulde længde, for at læseren kan se citaterne i kontekst. Som et 

eksempel har jeg desuden vedlagt en refleksionstekst til et af interviewene, der viser, hvad min 

opmærksomhed har været rettet mod. For at sikre intern konsistens har jeg tilstræbt at beskrive 

det poststrukturalistiske metateoretiske udgangspunkt og følge dette i de anvendte begreber, 

metoder til empiriproduktion, analyseredskab samt -strategi (Højgaard & Søndergaard, 2015). 

Refleksiv	forskerposition	

Den refleksive forskerposition, mit andet kriterium, har været særlig vigtigt i hele specialeproces-

sen, bl.a. pga. mine erfaringer som hhv. jordemoder og tidligere kræftpatient med senfølger. Det 

skal atter understreges, at det er mine forståelser af empirien, der er skrevet frem, ligesom det er 

mine perspektiver, der har været styrende for materialet og processen i valget af genstandsfelt, 

teori, undersøgelsesdesign samt analyse- og formidlingsform. Jeg har i denne forskningsproces 

haft opmærksomhed på egen medproducerende deltagelse og tilstræbt en empatisk og etisk til-

gang til undersøgelsen og formidlingen. Som forskernovice med en sundhedsfaglig baggrund som 

jordemor er jeg indlejret i samme materielt-diskursive praksis, som deltagerne møder i sundheds-

væsenet. Derfor vil der muligvis være nogle stivnede forståelser fra sundhedsvæsenet i mødet 

med deltagerne, som jeg ikke har fået øje på, fordi de er blevet selvfølgeligheder for mig 
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(Jørgensen & Phillips, 2013). Desuden har min sundhedsfaglige baggrund sandsynligvis påvirket 

interviewene, idet jeg med mine indledende baggrundsspørgsmål til diagnoser og behandlinger 

har fået slået en tone an med en biomedicinsk diskurs. Og som det er med diskurser, som man 

selv er en del af, kan de være svære at få øje på (Jørgensen & Phillips, 2013). Jeg opdagede såle-

des først dette undervejs i analyseprocessen. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvilke konse-

kvenser det har haft for min undersøgelse. Jeg oplevede, at der var fordele ved at trække på den 

biomedicinske diskurs. En deltager, Eva, var fx meget bekymret for, om den studerende, der skulle 

komme, havde forudsætninger for at kunne forstå hendes situation: 

 

Altså, lige så snart jeg kom ind på nogle fagtermer, så vidste du lige dyt, dyt, dyt. Så 

tænkte jeg, ”nå, men så er jeg i ro”, for så er jeg i gode hænder, så bliver jeg ikke misfor-

stået, eller ikke forstået (Eva, s. 17). 

 

Som citatet viser er det netop den biomedicinske diskurs, der beroliger Eva, så hun får en 

følelse af, at de subjektpositioner, hun tilbydes – både under interviewet og bagefter i for-

midlingen - ikke bliver uattraktive eller ligefrem ”umuliggjorte” (Christensen, 2005, s. 310).  

Det gælder for alle deltagerne, at de i stor grad trækker på en biomedicinsk diskurs bl.a. efter 

længere tids kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med diagnosticering og behandling. En 

yderligere årsag kan være, at patienter i dag har en øget tilgang til medicinske kundskaber gen-

nem information via internettet, radio, aviser og populærvidenskabelige bøger, hvilket positione-

rer dem som ”ekspertpatienter” på egen sygdom (Ersfjord, 2008, s. 82). Endvidere trækker flere af 

deltagerne som tidligere nævnt netop på den biomedicinske diskurs, fordi den forbindes med 

forskning og statistik mv., der skaber afstand og gør det mindre skræmmende for deltagerne at 

tale om sygdommen. Da jeg som deltagerne selv har været igennem et kræftforløb, er det dog 

sandsynligt, at jeg også uden en sundhedsfaglig baggrund ville have trukket på en biomedicinsk 

diskurs af de samme årsager som deltagerne.  

Det kan diskuteres, hvilken betydning det har haft for forskningsprocessen, at jeg selv har 

haft kræft. I interviewsituationerne havde jeg sikret mig, at deltagerne ikke vidste dette for at 

undgå, at de blev for indforståede med mig. Det viste sig at være et godt valg. Hos en af deltager-

ne fik min tilstedeværelse dog en ekstra opmærksomhed i situationen, idet hun, lige da jeg trådte 

ind ad døren, fortalte, at det var vanskeligt for hende at have en fremmed i sit hjem, fordi hun 

kognitivt var anderledes end før. Jeg mærkede i det øjeblik min egen trang til at fortælle hende, at 

jeg selv havde haft kræft for at gøre hende mere tryg ved mig, men jeg afstod fra denne trang i 

henhold til forskningsdesignet (Eva, s. 17). Dette var et valg med konsekvenser, og Eva udtrykte, 

at det var fint, at det ikke blev sagt før interviewet. Hun pegede på, at der ville være sket en 

”bonding”, som havde gjort, at hendes fortælling ikke ville være blevet lige så udfoldet, fordi hun 

ville tro, at jeg vidste, hvad hun mente (Eva, s. 18). Flere af deltagerne blev dertil overraskede, da 
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jeg efter interviewet fortalte, at jeg selv har haft kræft, og dette affødte en masse spørgsmål til 

mine erfaringer, hvilket ville have forstyrret interviewet.  

I analyserne kan det have haft den betydning, at jeg har kunnet genkende min egen historie i 

noget af det, som blev talt frem af deltagere. Samtidig er der dog også flere elementer, som jeg 

med min personlige erfaring tænker over, der ikke er blevet talt frem af deltagerne, bl.a. om, 

hvorvidt de ville have taget imod kemo- og strålebehandling, hvis de havde vidst, hvilke senfølger, 

det ville give dem. Fordi jeg selv har haft kræft, kan der være noget mit blik ikke har fanget, så det 

er klart, at det kan diskuteres, om jeg via min egen position er for tæt på emnet. Som beskrevet af 

Iram Khawaja og Line Lerche Mørck indebærer en forskningsproces i ’othering’ (andethed) under-

tiden en direkte personlig involvering fra forskeren, som udfordrer traditionelle perspektiver på 

forskerpositionering. De fremhæver vigtigheden af en konstant refleksiv forskningspositionering i 

forskningsprocessen. At studere ’de andre’ kræver en tæt refleksion over ens egen position - teo-

retisk, personligt og politisk – for at være opmærksom på ens eventuelle medvirken til enten at 

overvinde eller gengive andethedsbevægelser (Khawaja & Mørck, 2009). Dette har jeg imøde-

kommet i denne undersøgelse netop ved at have min refleksive forskerpositionering som et kvali-

tetskriterium. 

Jeg har i analysen prioriteret det, jeg fandt interessant, ’empiri, der lyste’; andre forskere vil 

sandsynligvis læse empirien anderledes end jeg. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at det kund-

skabstilbud, jeg har fremanalyseret og formidlet, er ét blandt mange mulige. 

Etik	

Allerede i min søgen efter deltagere blev jeg udfordret på mine etiske valg. Efter teoretiske og 

metodiske overvejelser havde jeg som nævnt i min opslåede tekst på Facebook valgt en formule-

ring, der ikke inviterede til bestemte subjektpositioner. Jeg søgte derfor efter deltagere, der hav-

de haft kræft og specificerede, at det var til interviews om livet efter kræft. Mod hensigt og for-

ventning fik jeg henvendelser fra mennesker, der efter behandlingen fortsat havde kræft. Det 

påvirkede disse mennesker negativt at blive ekskluderet af mit forskningsprojekt, som de netop 

pga. deres fortsatte sygdom anså for vigtigt og havde lyst til at bidrage til. Det var særlig tydeligt 

hos en mand, der gav kraftigt udtryk for sin frustration og vrede og insisterede på, at jeg skulle 

specificere dette i mit opslag. For at undgå yderligere skade og imødekomme mandens ønske æn-

drede jeg herefter opslaget med en præcisering af, at deltagerne skulle være kræftfrie, idet jeg 

valgte den betegnelse, som de får fra sundhedsvæsenet efter behandling. Jeg prioriterede derfor 

en etisk forsvarlig praksis overfor mulige deltagere fremfor teoretisk informerede metodiske 

overvejelser. 

Da jeg gav deltagerne mulighed for at vælge, om interviewet skulle afholdes i deres hjem eller 

på DPU, var det i første omgang for at imødekomme deres eventuelle nedsatte energiniveau og 

andre gener. Jeg forestillede mig endvidere, at dette ville give dem mere tryghed, fordi de var på 
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hjemmebane. Det betød imidlertid også, at de kom til at vise mere af sig selv i og med at hjemmet 

blev en ”selvpræsentation” (Ulvik, 2005, s. 79). Om denne form for selvpræsentation er positiv 

eller negativ er svært for mig at vurdere. Jeg har erindringer og noter om indtryk fra deres hjem, 

der indgår i empirien. Det rejste etiske overvejelser, idet deltagerne ikke blev informeret om, at 

dette kunne indgå i specialet, hvilket det dog heller ikke gjorde eksplicit (Ulvik, 2005). Uanset kan 

jeg kritiseres for dette. Jeg kan ikke se, at det gjorde en forskel på interviewene, hvorvidt de blev 

afholdt i deltagerens hjem eller på DPU – alle deltagere var glade for at fortælle deres historie. 

Deltagerne fra de to interviews på DPU (Ida og Jan) var imidlertid de deltagere, der var mest gråd-

labile under interviewene. De havde ikke trygheden ved at være i eget hjem, men den neutrale 

scene har muligvis givet dem plads til reaktioner. Det er vanskeligt at sige, hvorvidt de ikke ville 

have haft tilsvarende reaktioner i hjemmet. Min fornemmelse er, at det etisk vigtige her er, at 

deltagerne fik valget, så de selv kunne vælge det sted, der føltes rigtigt for dem.  

I interviewfasen har min position som kandidatstuderende givet mig en akademisk ydmyg-

hed, mens jeg fra jordemoderfaget er fortrolig med samtaler med mennesker i krise. Derudover 

har jeg pga. egne erfaringer med kræft og senfølger samt et bredt netværk af mennesker med 

forskelige senfølger et særligt kendskab til og dermed forståelse for deltagernes situation. Jeg 

mener, at dette tilsammen bidrog til at sikre det trygge og etisk forsvarlige samtalerum, der var 

nødvendigt for det følsomme emne. 

Da jeg under et interview spurgte yderligere til et sårbart emne med forsikring om, at ”det 

hele bliver jo anonymiseret” (RT i Ida, s. 10), gav det anledning til overvejelser ift. om jeg med mit 

spørgsmål pressede deltageren og dermed skadede hende i modsætning til ikke at give hende 

muligheden for at svare, så jeg dermed blev paternalistisk (Mathiassen, 2012). Det gjaldt imidler-

tid for Ida ligesom for alle de øvrige deltagere, at de udtrykte taknemlighed over at have fået mu-

lighed for at fortælle deres historier. Samtidig understregede flere af deltagerne det meningsfulde 

i, at de ved at fortælle deres historie til dette projekt kunne bidrage til et større kendskab til livet 

efter kræft med senfølger og dermed hjælpe andre i lignende situationer. Det er med andre ord 

blevet oplevet som positivt at deltage i interviewet, hvorfor det etiske princip om tilgodeseende 

er blevet overholdt.  

Af etiske hensyn informerede jeg efter de enkelte interviews deltagerne om, at jeg selv har 

haft kræft. Flere af deltagerne takkede for, at jeg delte denne information med dem. Deltagerne 

blev alle meget interesseret i, hvad jeg havde oplevet. Det betød, at nogle af deltagerne, da inter-

viewet var afsluttet, fortalte mig flere af deres erfaringer, fordi det, jeg fortalte, satte nye tanker i 

gang hos dem. Som konsekvens heraf bad en af deltagerne mig tænde båndoptageren igen, så 

hun kunne få disse oplevelser med i det empiriske materiale (Maj).  

Omvendt havde jeg også etiske overvejelser ved at fortælle det efter interviewet, idet flere af 

deltagerne tog denne information som et udtryk for, at vi var ligesindede og inviterede til et fæl-

lesskab og senere kontakt. Med asymmetrien i interviewet var jeg ikke forberedt på dette og har 

været tilbageholdende med senere kontakt. 



70 

Jeg oplevede, at det var en proces for mig i løbet af interviewperioden at finde ud af, hvordan jeg 

kunne reagere etisk passende som interviewer på deltagernes interesse for min sygdomsfortæl-

ling. Det var en vanskelig balance, idet jeg på den ene side ikke ønskede at belaste deltagerne 

med min historie og på den anden side ønskede at gengælde deres åbenhed og havde konkrete 

erfaringer, som jeg i nogle tilfælde mente kunne komme deltagerne til gavn. Jeg mærkede, at jeg 

flyttede mig fra at fortælle meget lidt i starten af interviewperioden til at fortælle mere sidst i 

perioden. Ud fra en betragtning om, at deltagerne selv spurgte til min historie, kan jeg kritiseres 

for at have været for paternalistisk i starten, da jeg var ganske ordknap i min fortælling. 

De etiske overvejelser indebærer som nævnt, at jeg skal udvise ansvarlighed ift. alle relatio-

ner og processer i min forskning, både i empiri-produktionen og analysen og i præsentationen af 

vidensproduktionen (Stormhøj, 2013). Til trods for min anonymisering er det sandsynligt, at del-

tagerne vil kunne genkende sig selv. Jeg har forsøgt at vurdere, hvad der evt. ville være for sensi-

tivt eller vanskeligt for deltagerne, at andre læser, fordi de kunne føle, at det stiller dem i et dårli-

gere lys. Alligevel er det svært at gardere sig ift., om min formidling vil komme til at påvirke delta-

gerne på uønskede måder. Det ansvar tager jeg på mig, selvom jeg synes, at det er svært at tænke 

på, at jeg modsat intentionen kan have forårsaget skade. 

Jeg har løbende haft kontakt med Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med denne speciale-

proces. Leder for forskningsgruppen Psykologiske og adfærdsmæssige aspekter af livet efter 

kræft, psykolog og ph.d. Pernille Envold Bidstrup, har udtrykt ønske om at læse mit speciale. Jeg 

har desuden en aftale med Dorthe Hostrup om at stille mit speciale til rådighed for Senfølgerfor-

eningen. Det betyder, at dette speciale får en tilblivelse uden mig, og det giver etiske overvejelser. 

Deltagerne er anonymiseret, men der er alligevel altid en mulighed for, at medlemmer i Senføl-

gerforeningen pga. det tætte netværk kan genkende de enkelte historier og koble dem til menne-

skerne bag. Denne risiko kan jeg ikke skrive mig fuldstændig ud af; men i mit forsøg på værdige 

læsninger af deres interviews har jeg bestræbt mig på at analysere citaterne uden at udstille 

menneskerne bag i uønskede positioneringer og på ikke at tage historierne ud af kontekst. Delta-

geren har hele tiden været bekendt med specialets ærinde, og det er mit ønske, at specialet i sin 

fortsatte tilblivelse kan medvirke til at bedre subjektiveringsmulighederne for mennesker med 

senfølger i livet efter kræft og sætte fokus på deres situation. 

Brugbarhed	og	relevans	

Det tredje kriterium drejer sig om brugbarheden og relevansen af dette speciales kundskabstil-

bud. Min forskningsambition er at rette blikket mod tilblivelsesprocesser for mennesker i livet 

efter kræft. Det gælder for alle deltagerne, at de har udtrykt glæde og taknemmelighed over at 

fortælle deres historie. I første omgang har undersøgelsen dermed været relevant og brugbar for 

deltagerne. Dette peger samtidig på et behov for i rehabiliteringssammenhænge at give mulighed 

for, at mennesker i livet efter kræft kan få fortalt deres historie. Med tanke på, at hver tredje dan-
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sker ifølge Kræftens Bekæmpelse forventes at få kræft, er det muligt, at flere mennesker end in-

terviewdeltagerne kan få glæde af specialets kundskabstilbud i deres tilblivelsesprocesser i livet 

efter kræft.  

Som det fremgår af analysen, har begrebet ’kræftoverlever’ mange forskellige betydninger 

for mennesker med senfølger i livet efter kræft, hvorfor begrebet ikke bare kan overtages fra den 

amerikanske forskning uden stillingtagen til den danske kulturelle kontekst. Samtidig har analysen 

vist, at det ikke er enkelt for mennesker i livet efter kræft at blive kulturelt genkendelige som pas-

sende kræftfrie med senfølger. Undersøgelsen peger således på et behov for, at positionen 

’kræftfri med senfølger’ bliver en legitim og kulturelt genkendelig position i samfundet. Dette bli-

ver særlig vigtigt mhp. at sikre, at mennesker med senfølger ikke skal kæmpe for at få den hjælp 

og forståelse, som de har brug for. Jeg finder derfor, at undersøgelsen har produceret brugbar og 

relevant viden indenfor hele det område, der berører rehabilitering for mennesker med senfølger, 

dvs. sundhedsvæsenet, forskningsfeltet samt de kommunale og politiske systemer. 

Teori	og	metode	

Mit empiriske materiale kan med rette kritiseres for ikke at indfange hele situationen og ikke få 

nok aktører med, idet min empiri kun består af interviews med mennesker, der oplever senfølger i 

livet efter kræft og mine refleksioner, foretaget umiddelbart efter interviewene. Andre arenaer i 

situationen er kun repræsenteret via forskningen. Sat på spidsen er det måske endda ikke en ana-

lyse af situationen, jeg har foretaget. Det var imidlertid vanskeligt - også indenfor specialets ram-

me - at få adgang til andre arenaer, hvor det ellers havde været relevant at observere deltagernes 

relationer fx med onkolog, psykolog og socialrådgiver, som ellers havde været optimalt ift. at få 

andre sociale verdeners og arenaers perspektiver med i hele situationen. 

SA som analyseredskab har haft stor betydning for hele specialeprocessen på godt og ondt. 

Clarke (2005) betragter SA som et kvalitativt analytisk redskab, der kan anvendes sammen med 

forskellige teoretiske tilgange med epistemologiske rødder i grounded theory, interaktionisme og 

poststrukturalisme (Clarke, 2005, s. 299). Jeg mener imidlertid, at Clarke på visse steder har en 

tendens til at blive mere strukturalistisk, end den postmoderne tilgang, hun lægger op til. Som 

eksempel kan nævnes den binære udformning af social worlds/arenas maps, hvor de sociale ver-

dener, der har noget til fælles, placeres på én side, og dem, de står i et modsætningsforhold til, 

placeres på den anden side. 

Der er i Clarkes tilgang også tydelige rødder fra grounded theory, bl.a Clarkes fremskrivning af 

den abduktive tilgang i arbejdet med situationskortene i SA, der bygger på logikken i GT med at 

teoriudvikle gennem udspørgning af empirien i en abduktiv proces (Clarke et al., 2017). Dette be-

tød, at jeg skulle bruge forholdsvis mange kræfter på at sikre mig, at min måde at arbejde med SA 

var forenelig med mit teoretiske ståsted. Jeg har arbejdet længe og grundigt med kortene i be-

stræbelserne på at få hele situationen med. Det blev en vanskelig og uoverskuelig empiriproduk-
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tion, der ikke ville ende. Det var svært at opnå følelsen af, at materialet var mættet. Samtidig 

gjorde det også min analyseproces vanskeligere, fordi det gav mig følelsen af at blive ’snydt for en 

god analyseproces’. Jeg nyder analysearbejde, hvor det empiriske materiale meningskondenseres 

og inddeles i temaer, hvorefter interessante temaer udvælges til videre analyse. I stedet oplevede 

jeg, at jeg ikke kunne foretage denne tematisering og kategorisering i arbejdet med situationskor-

tene, og i stedet skulle jeg holde alt, hvad jeg placerede på kortene så empirinært som muligt, 

fordi kodning på kortene ville være blevet grounded theory. Det blev vanskeligt at holde et post-

strukturalistisk fokus og blot vedblive at tilføje for at få det hele med uden afgrænsning, idet det 

var vigtigt netop ikke at prioritere noget fremfor noget andet. En fare ved denne tilgang kan være, 

at intentionen om at få alt med, der har relevans i situationen, kan være medvirkende til, at man 

mister overblikket. Men afgrænsning viste sig naturligvis nødvendig på et vist tidspunkt, og para-

doksalt nok betød det, at interviewene alligevel skulle redes igennem igen med mine opmærk-

somhedspunkter for øje. Og jeg skal ærligt indrømme, at det føltes som om, jeg startede forfra, 

hvilket dog heldigvis ikke er helt korrekt. Mit arbejde med at afgrænse mit materiale kan kritiseres 

for ikke at være tilstrækkeligt tydeligt ift. mine fravalg. Mit fokus har dog i hele processen været 

specialets formål og empiriens invitationer. 

Jeg har gennem det tidskrævende arbejde med SA fået blik for emner, jeg ikke ville have set, 

hvis jeg ikke havde anvendt SA. Det blev således tydeligt, hvordan hele situationen har betydning 

for tilblivelsen for mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft. Jeg ville fx ikke have opda-

get, hvor mange reelle effekter det har, at der ikke eksisterer en senfølgerdiagnose. Jeg blev i em-

piriproduktionen overrasket over ikke at finde det, jeg havde forventet. Jeg havde forventet at 

emner som ’mandlighed og kvindelighed’, ’krop og seksualitet’ ville fylde betydeligt mere, end de 

gjorde. Kortene viste, at der mange andre vigtige elementer, så ovennævnte emner fyldte ikke 

relationelt så meget, som de emner, jeg efterfølgende fandt interessante. 

Jeg anvendte SA med ønsket om at få øje på hele den situation, som mennesker, der oplever 

senfølger bliver til i. Jeg kunne have holdt mig indenfor den anvendte teori og have undersøgt den 

mekanisme, der producerer fænomener, som Foucault kalder dispositiv. Foucaults dispositive-

begreb kan forklares som et meget heterogent ”ensemble” eller net af diskursive og ikke-

diskursive elementer, der er forbundet med hinanden i skiftende positioner (Clarke et al., 2017, s. 

82). Alternativt kunne jeg have foretaget en kompleksitetssensitiv analyse ved at anvende Deleu-

zes rhizom-metafor som tidligere beskrevet. Både en dispositiv- og en rhizom-analyse ville have 

bidraget til en kompleksitetssensitiv analyse, hvor jeg ikke ville have haft samme vanskeligheder 

med at sikre mig, at min metode blev holdt poststrukturalistisk og ikke blev GT. Fordelen ved og 

grunden til, at jeg alligevel valgte SA var, at den som analyseredskab gav tydelige metodiske an-

visninger til, hvordan jeg skulle arbejde med situationelle kort. Dette valg kan jeg kritiseres for. 

Min empiriproduktion, funderet på interviews, kan endvidere kritiseres for at privilegere del-

tagernes mundtlige udsagn. Det er deres fortællinger, der kommer frem. Jeg har ikke fulgt dem i 

deres hverdag og har derfor ingen observationer. Jeg har imidlertid gennem citater fra deltagerne 
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forsøgt at på øje på de materielt-diskursive normativiteter, de trækker på, bl.a. gennem modsæt-

ningerne i materialet for at kunne få tilblivelsesbetingelser frem for mennesker med senfølger.  

Jeg vil fremhæve, at i en undersøgelse af tilblivelsesmuligheder og -betingelser, der er præget 

af binære diskurser som kampdiskursen, der positionerer mennesker som vindere og tabere, og 

restitueringsdiskursen, der modstiller syg og rask som to gensidigt ekskluderende positioner, bli-

ver subjektiveringsbegrebet særligt interessant, fordi det vægter det processuelle, hvor situatio-

nen hele tiden forandrer sig. Abjektbegrebet viste sig ligeledes relevant ift. at synliggøre, hvordan 

mennesker med senfølger netop havner i en mellemposition imellem syg og rask og derfor både 

udgrænses i en andethed og en egentlig fortiet eksistens. 

I min analyse har jeg på baggrund af arbejdet med SA foretaget nedslag i det fyldige empiri-

ske materiale. I empirien var der andre invitationer, som ikke kunne inkluderes i denne undersø-

gelse men kunne være emner til fremtidig forskning. Af emner, der har betydning for tilblivelsen, 

vil jeg her særligt pege på ændret kropsbillede og synlighed af senfølger, fx gennem proteser og 

andre hjælpemidler samt kønsopfattelse og seksualitet. Sidstnævnte kunne være særlig relevant 

efter bryst- og prostatakræft, hvor operationer og hormonbehandling mv. kan give ar på kroppen 

og ændret seksualitet. Det gælder for begge emner, at der synes at skulle rettes særlig opmærk-

somhed på skyld og skam i disse tilblivelsesprocesser. 

I de senere år er der gjort væsentlige tiltag i forhold til at hjælpe mennesker, der lever med 

senfølger efter et kræftforløb. Professor ved Rigshospitalets onkologiske klinik og forskningsleder 

ved Kræftens Bekæmpelses enhed, ’Livet efter kræft’, Christoffer Johansen udtaler:  

 

En ting er at overleve, man skal også have et liv og en hverdag, man kan holde ud at leve 

i bagefter. Den opgave er vi nødt til at tage meget seriøst, og det har vi ikke været gode 

nok til tidligere (Dahlstrøm, 2017). 

 

I 2017 havde indsamlingsarrangement Knæk Cancer ved TV2 og Kræftens Bekæmpelse fokus på 

senfølger, hvorefter 36 mio. blev afsat til en femårig projektperiode med start fra 2018 mhp. etab-

lering af tre senfølgeenheder. Den ene enhed (CASTLE) skal ligge på Rigshospitalet og have fokus 

på generelle senfølger hos ”kræftoverlevere”, og de to andre skal ligge på Århus Universitetsho-

spital og have fokus på senfølger efter hhv. kræft i mave, tarm og underliv samt brystkræft. Det er 

påtænkt, at den indsamlede viden skal implementeres i sundhedsvæsenet og dermed komme 

patienter i hele landet til gode (Dahlstrøm, 2017). Jeg kan her ikke lade være med at henlede op-

mærksomheden på, at begrebet ’kræftoverlever’ ligefrem er en del CASTLE-enhedens navn (Nati-

onal Klinik og Videnscenter for Generelle Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE)) (Dahlstrøm, 

2017) 
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Konklusion	og	perspektivering	

I konklusionen sammenfatter jeg analysens empirinære fund og pointer for dermed at besvare 

dette speciales problemformulering: 

 

Hvilke tilblivelsesmuligheder og -betingelser synes tilgængelige for mennesker, der oplever senføl-

ger i livet efter kræft? – Og hvilken betydning har begrebet kræftoverlever i den forbindelse? 

 

Da jeg ønskede at undersøge de konstituerende processer i hele situationen, hvor mennesker 

med senfølger bliver til i livet efter kræft, foretog jeg en kombination af situationsanalyse og de-

stabiliserende diskursanalyse af otte fortællinger produceret gennem individuelle interviews. 

Endvidere inddrog jeg forskning indenfor feltet især et dansk studie indenfor rehabilitering for 

mennesker i livet efter kræft. Metoderne bidrog til en fyldig empiriproduktion, hvor interviewene 

gav særlig indsigt i de meningsdannende processer i situationen for mennesker med senfølger 

efter kræft. SA bidrog med et blik for de mange elementer, der interagerer i situationen, og den 

destabiliserende analyse synliggjorde diskurser, normer og positioner, der er væsentlige i disse 

menneskers tilblivelsesprocesser, herunder subjektpositionen ’kræftoverlever’.  

Jeg har i min analyse identificeret en række diskurser, der har stor betydning for deltagernes 

mulighed for subjektivering. Der ses en udbredt restitutionsdiskurs, der beskriver et lineært resti-

tutionsforløb, rask–syg–rask igen, hvor individet efter sygdom forventes at blive den samme som 

før. En anden dominerende diskurs er rehabiliteringsdiskursen, der har et rehabiliteringsforløb 

syg-hjulpet-’som om rask’, hvor mennesker med senfølger gennem forskellige praksisser som fx 

træning og sociale aktiviteter kan søge at bedre deres situation og opretholde en illusion om at 

kunne vende tilbage til det samme liv som før.  

Positionen som ’kræftfri’ er svær at indtage for de senfølgeramte deltagere, når den ækviva-

leres med ’rask igen’. De befinder sig i en mellemposition imellem rask og syg og kan ikke blive 

kulturelt genkendelige som hverken passende raske eller passende syge, og de udgrænses i en 

andethed som ”pivede”, hvis de taler om deres symptomer eller abjektgøres i henvisningen til en 

ikke-eksistens, hvor senfølger er noget, der ikke kan tales om. 

Rehabiliteringsdiskursen tilbyder med positionen ’som om rask’ – sammen med den neolibe-

rale diskurs’ påbud om selvforvaltning og -optimering - en mulighed for at fremstå som passende 

som kræftfri med senfølger. Diskursens normer er så selvfølgelige, at dem, der ikke har kræfter til 

at efterleve de forventninger og krav, diskursen udbreder, ligeledes positioneres i en andethed 
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som upassende. Analysen viser, at omgivelsernes – og til tider deltagernes egen – accept af situa-

tionen ofte beror på autoritativ legitimering af senfølgerne, som den senfølgeramte kræftfrie kan 

gøre sig kulturelt genkendelig igennem. Af samme grund er der flere af deltagerne, der udtrykker 

et behov for en egentlig diagnose, da den udefinerede situation har reelle effekter og bl.a. har 

gjort det svært at få en afklaring i det kommunale sagsbehandlingssystem og dermed vanskelig-

gjort deltagernes subjektiveringsprocesser. Der synes dog at være et diskursivt paradoks i dette, 

idet en diagnose samtidig ville henvise mennesker med senfølger til en patientposition, som ingen 

af deltagerne længere ønsker. 

Analysen viser, at kræftoverleverpositionen konstitueres meget forskelligt for deltagerne. For 

nogle handler den faktuelt om at have overvundet en dødelig sygdom. For andre er den forbundet 

med en kamp- og ridderfærdsdiskurs, der positionerer kræftoverleveren som en vinder og helt 

eller den forbindes med at fremstå som rask - trods senfølger. I modsætning hertil positioneres 

dem, der ikke kan leve op til disse forventninger i en andethed som ofre og påføres skam, fordi de 

ikke har kæmpet godt nok. Nogle deltagere tager afstand fra betegnelsen ’kræftoverlever’ af for-

skellige årsager. Begrebet opleves enten som reducerende, associeres negativt med kampdiskur-

sens krigsmetaforer eller opfattes som upassende, fordi kræft ikke nødvendigvis er en dødelig 

sygdom i dag. Endelig forbindes den med at friste skæbnen pga. risikoen for tilbagefald. 

Med kampdiskursen er kampens mål at bekæmpe og vinde over kræften, men flere af delta-

gerne oplever, at kampen fortsætter. Kampen mod senfølger er en vedvarende kamp, der foregår 

i flere forskellige sociale verdner og arenaer, fx familien, arbejdslivet, sundhedsvæsenet, de kom-

munale myndigheder – og deltagerne selv. De, der ’kæmper’ i livet efter kræft bliver således ikke 

positioneret som ’vindere’ eller ’helte’ og deres ’kamp’ bliver derfor også en kamp mod normer, 

ekskluderinger samt egne og andres forventninger. 

Samlet set har analysen vist, at mennesker, der oplever senfølger i livet efter kræft, mangler 

en legitim positioneringsmulighed i deres tilblivelsesprocesser; og den peger på et behov for, at 

positionen ’kræftfri med senfølger’ bliver en legitim og kulturelt genkendelig position i samfundet. 

Endvidere medfører de mange forskellige forståelser af begrebet ”kræftoverlever”, at det bør 

bruges med omtanke indenfor det felt, der vedrører rehabilitering for mennesker med senfølger, 

dvs. sundhedsvæsenet, forskningsfeltet, de kommunale og politiske systemer, samt i medierne. 

Det gælder for alle deltagerne, at de har udtrykt glæde og taknemmelighed over at fortælle 

deres historie. Gennem fortællingen har de haft mulighed for at træde frem som subjekter for sig 

selv og skabe mening i en situation, der ellers rummer mange kampe for at blive kulturelt forståe-

lige med deres oplevede senfølger. Dette peger på et behov for i rehabiliteringssammenhænge at 

give mennesker mulighed for at fortælle deres historie i en tryg relation, som et tiltag, der kan 

give plads til flere aspekter i subjektiveringsprocesserne og dermed hjælpe mennesker med at 

blive til for sig selv og skabe mening i livet efter kræft. 
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