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Abstract 

The aim of the study was to evaluate if the optimistic/pessimistic trait among women with 

breast cancer are changed by undergoing radiation treatment. The study had a comparative 

design and the sample was selected through convenience sampling. The sample consisted of 

67 women in the age 30 to 86 years with treatable breast cancer. The optimistic trait was 

estimated before and after the radiation treatment by means of a validated scale, LOT-R. The 

questionnaire is a ten-item self report measure, responded to on a scale of five (0="Strongly 

disagree", …, 4="Strongly agree"). The points were summarized to get a total, an “optimistic 

score” (0-24 points). Four categories were created to interpret the result: major pessimist (0-6 

points), small pessimist (7-12 points), small optimist (13-18 points) and major optimist (19-24 

points). A majority of the women was in the category “small optimist” both before and after 

the treatment. The median score was 17 points before the radiation treatment, and 18 points 

after the treatment. The estimation before as well as after the radiation treatment was 

compared by means of Wilcoxon’s signed ranked test. The result showed no significant 

difference between the estimations before and after the radiation treatment (p=0.141; Z=-

1.471). The main result of the study was that the optimistic trait is stable among women with 

treatable breast cancer, and does not change by undergoing radiation treatment. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka om det optimistiska/pessimistiska personlighetsdraget 

hos kvinnor med bröstcancer förändras av att genomgå en strålbehandlingsserie. Studien hade 

en jämförande design och urvalet var ett bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen bestod 

av 67 kvinnor i åldern 30 till 86 år med behandlingsbar bröstcancer. Kvinnornas 

personlighetsdrag skattades före och efter strålbehandlingsserien med hjälp av ett validerat 

mätinstrument, LOT-R. Enkäten bestod av tio påståenden som besvarades med hjälp av en 

fem-gradig skala ( 0="Stämmer inte alls,..., 4="Stämmer precis"). Poängen summerades för 

att få en totalsumma, en "optimistpoäng" (0-24 poäng). För att tolka resultatet skapades sedan 

fyra kategorier - stor pessimist (0-6 poäng), liten pessimist (7-12 poäng), liten optimist (13-18 

poäng) samt stor optimist (19-24 poäng). Majoriteten av kvinnorna hamnade, både före och 

efter behandlingsserien, i kategorin "liten optimist". Medianpoängen var 17 poäng före och 18 

poäng efter behandlingsserien.  Skattningarna före respektive efter strålbehandlingsserien 

jämfördes med hjälp av Wilcoxon's signed ranked test. Resultatet visade att ingen signifikant 

skillnad fanns mellan skattningarna före respektive efter strålbehandlingsserien (p=0.141; Z=-

1.471). Studiens huvudresultat var att bland kvinnor med behandlingsbar bröstcancer är det 

optimistiska/pessimistiska personlighetsdraget stabilt och förändras inte av att genomgå en 

strålbehandlingsserie. 
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Introduktion 
Förekomst av bröstcancer 

Bröstcancer är en av våra vanligaste tumörsjukdomar och innebär ofta svåra medicinska 

behandlingar. Antalet nya bröstcancerfall i Sverige är ca 7000 varje år. I Gävleborgs län år 

2004 var det 218 nya fall av bröstcancer och antalet fall har stadigt ökat. Som jämförelse var 

det 139 fall år 1970. Trots att bröstcancer ökat i antal fall, har dödligheten i bröstcancer 

minskat tack vare förbättrad diagnostik och behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Risk att få bröstcancer 

Mellan fem och tio procent av bröstcancer är ärftlig, d.v.s. orsakas av förändringar i 

arvsanlagen. Sådana former av bröstcancer brukar debutera relativt tidigt i livet. En annan 

viktig orsak för uppkomsten av bröstcancer är det kvinnliga könshormonet östrogen. Tidig 

debutålder för menscykeln eller att menstruationen upphör i sen ålder samt långvarig 

användning av p-piller ökar riskerna att drabbas. Även övervikt anses vara en riskfaktor. 

Kvinnor som fött många barn eller fött barn i unga år löper en lägre risk att drabbas. Kvinnor 

som bibehåller en hälsosam vikt, speciellt efter klimakteriet, löper mindre risk att drabbas av 

bröstcancer eftersom lägre vikt innebär en lägre östrogennivå. Trots bibehållen vikt efter 

klimakteriet, frisätts fettceller i kvinnokroppen till östrogen. Om östrogennivåerna blir för 

höga efter klimakteriet kan dessa omvandla normala celler till cancerceller. Långa kvinnor 

löper större risk att drabbas av bröstcancer. Forskarna vet inte varför, men en anledning kan 

vara att långa människor har fler celler i kroppen, vilket medför ett ökat antal celler som kan 

bli cancerogena. Även alkohol utgör en ökad risk för cancer. Kvinnor som föder sitt första 

barn vid en hög ålder har även de en ökad risk, eftersom graviditeten tycks förändra 

bröstvävnaden permanent. Bröstcancer i ett bröst ger en ökad risk att få tumör i det andra 

bröstet, så kallad metakrom (Socialstyrelsen, 2005; Zografos, Panou & Panou, 2004). 

 

Prevention 

Värdet av prevention när det gäller bröstcancer är osäkert eftersom det inte är helt klarlagt hur 

bröstcancer uppstår. En sätt att tidigt upptäcka bröstcancer är att palpera sina bröst 

regelbundet (en gång i månaden). För att en tumör ska uppfattas vid palpation måste knölen 

vara 15 mm i diameter och i 40 % av fallen har det då blivit metastaser till närliggande 

lymfkörtlar. Ett annat sätt att tidigt upptäcka bröstcancer är med hjälp av mammografi. Vid 

mammografi hittas tumörer som är 3-4 mm i diameter. Mammografi görs med intervallerna 
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1,5-3 år och på kvinnor i åldrarna 40-74 år (Socialstyrelsen, 2006). Anledningen till att 

mammografi inte görs tidigare är att yngre kvinnor har röntgentäta bröst, d.v.s. rikligt med 

körtelvävnad i förhållande till fett och att det hos dessa kvinnor därför inte finns samma 

möjligheter att upptäcka tumörer (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Symtom på bröstcancer 

Bröstet består av ett antal mjölkkörtlar, fett och bindväv. När bröstcancer uppstår är det oftast 

i mjölkgångarna. I bröstet kan det då uppstå en knöl eller flera knölar som ibland kan bli 

hårda och göra ont. Alla knölar i bröstet är inte farliga förändringar, utan kan även vara en 

cysta eller en infektion (Stora Familjeläkarboken, 2003). Andra symtom kan vara att 

bröstvårtan blir indragen och att det kommer var och blod. Eksem eller sår som inte läker på 

bröstvårtan kan också vara symtom på cancer. Hittas en eller flera knölar i armhålan kan det 

bero på att en cancertumör spridit sig till lymfkörtlarna ifrån bröstet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Diagnos  

Vid en utredning av misstänkt bröstcancer skrivs en anamnes och brösten samt lymfkörtlarna 

inspekteras och palperas av en läkare. Mammografi används också som diagnostisk metod när 

en förändring av bröstet känts. Diagnos kan även ställas med hjälp av biopsier, d.v.s. genom 

att vävnadsprover tas för analys av DNA. Vid finnålsbiopsi förs celler ut ifrån bröstet med en 

nål för cytologisk bedömning. Biopsi kan även göras med mellannålsbiopsi, då vävnad tas ut 

för histologisk bedömning. Mammotombiopsier görs med grova nålar och då tas eventuella 

mikroförkalkningar ut. Ultraljud används som ett komplement till mammografin och lämpar 

sig för yngre kvinnor som har körtellika bröst, samt de som är gravida och ammar. 

Magnetröntgen används när kvinnor har implantat och/eller om ultraljud eller mammografi 

inte varit diagnostiska. Ibland används kirurgi för diagnos för att undvika ytterligare ett 

ingrepp för patienten (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Behandling 

Primärbehandlingen vid tumörer som är mindre än fyra cm i diameter är bröstbevarande 

kirurgi, som efterbehandlas med strålning mot bröstet. Mastektomi, då hela bröstet tas bort 

genom operation, var den vanligaste metoden förr. I dag används mastektomi om patienten 

själv önskar det, eller om det finns en utbredd växt av tumör eller om det förekommer stor 

risk för lokalrecidiv. Om storleken på tumören inte gör det möjligt att få ett estetiskt resultat 

med bröstbevarande kirurgi, eller om det är en inflammatorisk tumör görs också mastektomi 
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(SBU, 2003). Stödjande behandling med cytostatika eller hormonbehandling kan ges för att 

förhindra återfall. En annan stödjande behandling är läkemedel med antihormoner som 

blockerar effekten av det kvinnliga könshormonet östrogen. För att minska östrogen-

bildningen kan operation av äggstockarna eller bestrålning av dem också vara ett alternativ 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Postoperativ strålbehandling 

Avsikten med strålbehandling är att döda tumörcellerna och förhindra ett eventuellt återfall.  

Strålning sker i omgångar så att de friska cellerna ska kunna återhämta sig mellan varje 

omgång. Strålbehandling är en behandling med joniserande strålning från en strålkälla 

belägen på ett särskilt avstånd från behandlingsområdet och utanför kroppen. Strålbehandling 

används både i kurativt och i palliativt syfte. Vid strålbehandling är det viktigt att definiera 

vilka anatomiska strukturer som ska behandlas och vilka friska vävnader som bör undvika att 

bestrålas (SBU, 2003). 

 

Absorberad dos vid strålbehandling anges i gray (Gy), vilket är ett mått på den energi som 

deponeras i vävnaden. Vid tumörformer som är strålkänsliga används 30-40 Gy och för 

strålresistenta tumörer används 70-80 Gy. Oftast ges två Gy per dag och fem dagar i veckan. 

Hur många veckor behandlingen pågår beror på den totala stråldos som ska uppnås (SBU, 

2003).  

 

Akuta strålreaktioner uppträder redan under själva behandlingsperioden men når sitt 

maximum 1-2 månader efter avslutad behandling. Vid joniserande strålning påverkas alla 

vävnader i kroppen. Akuta vävnadsreaktioner ses oftast i slemhinnor med rodnad, svullnad, 

sårbildning eller med blödning. Strålbehandling innebär alltid en avvägning mellan önskad 

effekt på tumören och risken för biverkningar (Socialstyrelsen, 2006). En annan biverkan av 

strålbehandling är smärta. Vid behandling av smärta är det viktigt att vara helt säker på att 

smärtorna inte kommer ifrån metastaser (SBU, 2003). 

 

Kontrollteorin (The control theory of self-regulation of behaviour) 

Kontrollteorin är en beteendevetenskaplig teori som går ut på att vårt beteende när vi stöter på 

problem påverkas av våra förväntningar. Målinriktat beteende styrs av vad som kallas 

"avvikelsereducerande återkopplingslopar" (bilaga 1). Med detta menas en ständigt pågående 

reflektion över hur avvikelsen mellan "det som är" och "det jag vill uppnå" ska bli så liten 
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som möjligt, d.v.s. på vilket sätt måste mitt beteende ändras för att jag ska nå mitt mål. Detta 

feedbacksystem används mer intensivt ju tydligare och mer eftertraktat målet är. Om målet är 

tillräckligt attraktivt eller gynnsamt resulterar det i större ansträngningar och justeringar av 

beteendet för att nå dit. Om målet däremot inte är tillräckligt eftertraktat leder det till att 

ansträngningen att reducera avvikelsen minskar eller upphör helt. Det är mer troligt att 

personer som har positiva förväntningar på framtiden lyckas i sina försök att reducera 

avvikelsen och därmed nå målen än att de som inte har positiva förväntningar gör det (Scheier 

& Carver, 1988).   

 

Ett sätt att mäta optimism  

Med denna teori som utgångspunkt skapade Scheier och Carver (1985) i en studie på kvinnor 

med bröstcancer ett nytt mätinstrument - the Life Orientation Test (LOT). De saknade ett mått 

på optimism som fokuserade enbart på ”the assessment of generalized outcome 

expectancies”. En optimist definierade de som någon som har positiva tankar om framtiden, 

som förväntar sig att bra saker ska hända och en pessimist som någon som har negativa 

förväntningar på framtiden. Deras antagande var att optimism i denna mening kan ha ett 

flertal konsekvenser på vårt beteende varav flera kunde vara tydligt hälsorelaterade.  

 

Efter en tid framkom kritik mot LOT: s förmåga att mäta enbart "generell optimism" i form av 

"generellt goda förväntningar på framtiden" utan att blanda samman detta med effekter av 

andra egenskaper. LOT kritiserades av bl.a. Smith, Pope, Rhodewalt och Poulton (1989) och 

Marshall och Lang (1990) för att de effekter som hör samman med optimism, vid användande 

av LOT, inte kan särskiljas från effekterna av egenskaper som trait anxiety respektive self-

mastery. Dessutom kritiserade Scheier, Carver och Bridges (1994) LOT för att innehålla 

påståenden som inte hade något att göra med den egenskap instrumentet var avsett att mäta. I 

LOT fanns två sådana påståenden, bl.a. påståendet "Jag ser alltid saker från den ljusa sidan" 

(författarnas översättning) som ansågs vara ett utryck för en copingstrategi mer än ett uttryck 

för "generellt goda eller dåliga förväntningar på framtiden". I en ny studie värderades och 

omarbetades LOT med utgångspunkt från kritiken. Detta resulterade i ett reviderat 

mätinstrument; The Life Orientation Test Reevaluated (LOT-R) (Scheier, Carver & Bridges, 

1994). 
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Våra karaktärsdrag kan påverka hur vi mår 

Sambandet mellan karaktärsdrag och vårt välmående har undersökts i flera studier och på 

olika grupper. Allison, Guichard och Gilian (2000) fann i en studie på patienter som 

behandlas för cancer i nacke-hals ett samband mellan patienternas grad av optimism och hur 

de skattade sin hälsorelaterade livskvalitet. Liknande resultat fick Carver, Smith, Petronis och 

Antoni (2006) i sin studie med kvinnor som levt länge med en bröstcancerdiagnos. I en annan 

studie visade sig friska studenter ha mindre problem med ”dåligt humör” i stressiga 

situationer om deras grundkaraktär var optimism (Segerström, Taylor, Kemeny & Fahey, 

1998). Det har också visat sig att personlighetsdrag har inverkan på vår fysiska förmåga. I en 

studie på vuxna med regelbunden knäsmärta fann Brenes, Rapp, Rejeski och Miller (2002) att 

det fanns ett samband mellan personlighet och patienternas fysiska förmåga. Speciellt visade 

studien att personer med övervägande pessimistiska drag klarade dagliga fysiska aktiviteter 

sämre, även då hänsyn tagits till graden av smärta. 

 

Optimism och copingstrategier 

Det är naturligtvis många aspekter som påverkar hur vi mår och varför vissa mår bättre än 

andra även i svåra situationer. Ett skäl är att vi väljer att angripa problem på olika sätt – vi 

använder olika copingstrategier. Vissa människor använder en aktiv konfrontativ eller 

problemfokuserad copingstrategi vilket innebär att angripa orsaken till problemet eller att 

lägga upp en plan för att uppnå en bra lösning. Andra väljer en undvikande copingstrategi, 

som kan innebära att tränga undan obehagliga tankar eller att fly undan problem (Lazarus, 

1993). Det finns ett samband mellan en persons optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag 

och den copingstrategi hon väljer. Friedman, Nelson, Baer, Lane, Smith och Dworkin (1992) 

visade i en studie med cancerpatienter att personer med optimistiska personlighetsdrag i högre 

grad valde ett aktivt, konfronterande sätt att hantera svåra situationer. Personer med 

pessimistiska personlighetsdrag var mer benägna att hantera svårigheter på ett undvikande 

sätt. Liknande resultat fick Scheier m.fl. (1989) i en studie på patienter som genomgått en by-

pass operation. Bland dessa patienter tenderade de med optimistiska personlighetsdrag att 

hellre välja problemfokuserade än undvikande copingstrategier. Schou, Ekeberg och Ruland 

(2005a) såg i sin studie med bröstcancerpatienter att kämpaanda respektive 

hopplöshet/hjälplöshet var karaktäristiska copingstrategier för optimister respektive 

pessimister. Andra studier på bröstcancerpatienter har visat att kvinnors optimism/pessimism 

har stor inverkan på hur väl de anpassar sig till sin situation, hur de väljer att hantera 

situationen och hur sårbara de är tiden efter behandling (Carver m.fl., 1993 och Carver m.fl., 
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1994). Speciellt sågs att pessimistiska kvinnor var extra sårbara under året som följde efter 

behandling (Carver m.fl., 1994). En pessimistisk personlighet har också visat sig vara en 

faktor som kan användas för att förutsäga i vilken grad kvinnor med bröstcancer drar sig 

tillbaka från sociala aktiviteter och väljer bort tillfällen för rekreation (Carver, Lehman & 

Antoni, 2003) och i vilken grad de drabbas av psykiska problem som oro/depression (Schou, 

Ekeberg, Ruland, Sandvik & Kåresen,, 2004).  Kvinnorna i Schous m.fl. (2004) studie 

skattade sin optimism/pessimism första gången vid tiden för bröstcancerdiagnosen och 

medianpoäng var 18. 

 

Stabilitet hos karaktärsdraget optimism  

Optimistiska/pessimistiska karaktärsdrag har visat sig påverka vårt val av copingstrategier och 

vår livskvalitet. Därför är det också intressant att studera hur stabila dessa karaktärsdrag är 

över tid och hur de påverkas av en svår situation. Det har varit svårt att hitta studier som tittat 

på just detta. Schou, Ekeberg, Sandvik och Ruland (2005b) studerade hur stabilt det 

optimistiska/pessimistiska personlighetsdraget, mätt med LOT-R, var hos kvinnor med 

bröstcancer under det första året efter bröstcancerdiagnosen. Studien visade att kvinnornas 

optimistiska karaktärsdrag var stabilt under året som följde efter diagnosen, oavsett om de 

fick negativa eller positiva besked under tidens gång, medan graden av oro och depression 

varierade. 

 

I två studier på parkinsonpatienter respektive anhöriga till alzhemierpatienter visar Shifren 

(1996) respektive Shifren och Hooker (1995) att personer med ett i grunden optimistiskt 

karaktärsdrag kan ha varierande grad av optimism "för stunden" och att detta kan variera över 

tid.  

 

Optimism vid vårdgivarkontakt  

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ska ha kompetens för att kommunicera med 

patienter och anhöriga på ett lyhört sätt. Vidare ska hon kunna stödja och ge vägledning för 

att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005b). 

Ödling, Norberg och Danielsson (2002) studerade kvinnor med bröstcancer på en 

kirurgavdelning och fann att det som sjuksköterskorna beskrev som patienternas största 

omvårdnadsbehov var att prata och att få information. Varje patient är unik och har olika 

karaktärsdrag. Informationen måste vara individuellt anpassad efter det speciella behov som 

varje patient har (Mills & Sullivan, 1999; Brown, Koch & Webb, 2000). Browns m.fl., (2000) 
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studie visar också att kvinnorna hade olika behov av att söka information. Vissa kvinnor vill 

ha så mycket information som möjligt medan vissa inte har det behovet. En atmosfär av 

optimism är en viktig del i cancervården. Detta kan göras genom att t.ex. minimera negativa 

uttalanden eller att försöka framhålla något positivt i situationen (Jarrett & Payne, 2000). Att 

diskutera det som berör patientens känslor är en av sjuksköterskan svåraste uppgifter. 

Sjuksköterskan behöver fortlöpande utbildning i att lära sig att kommunicera i förhållande till 

patientens känslor och sinnesstämning och att integrera den känslomässiga omvårdnaden med 

den praktiska och medicinska omvårdnaden (Kruijver, Kerkstra, Bensing & van de Wiel, 

2001). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans arbete innebär många möten med människor som har en svår behandling 

framför sig och bland dessa är kvinnor med bröstcancer en stor patientgrupp. En 

sjuksköterska måste ha förmåga att observera och hantera förändringar i patientens psykiska 

tillstånd och att kommunicera med patienter på ett lyhört sätt. (Socialstyrelsen, 2005b). 

Studier bland studenter (Aspinwall & Taylor, 1992), kvinnor som behandlas för ofrivillig 

barnlöshet (Litt, Tennen, Affleck & Klock, 1992) och kranskärlsopererade män (Scheier m.fl., 

1989) har visat att optimistiska eller pessimistiska personlighetsdrag samvarierar med hur 

individer hanterar en svår situation och vilken grad av stöd de behöver. För att kunna ge ett 

bra stöd är det värdefullt att känna till om, och i så fall hur, en behandling vid en svår 

sjukdom, som bröstcancer, kan påverka en patients personlighetsdrag. Tidigare studier på 

personlighetsdragens stabilitet hos kvinnor med bröstcancer är mycket få varför ytterligare 

kunskap inom området kan anses befogad. 

 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om de optimistiska/pessimistiska personlighetsdragen 

hos kvinnor med bröstcancer förändras från tiden alldeles före, till tiden alldeles efter, den 

första strålbehandlingsserien. 

 

 

Frågeställningar   

1) Hur skattar kvinnor med bröstcancer sina optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag 

alldeles före den första strålbehandlingsserien? 
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2)  Hur skattar kvinnor med bröstcancer sina optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag 

alldeles efter den första strålbehandlingsserien? 

 

3)  Vilken skillnad finns mellan skattningen av de optimistiska/pessimistiska 

personlighetsdragen före den första strålbehandlingsserien och skattningen av de 

optimistiska/pessimistiska personlighetsdragen efter den första strålbehandlingsserien? 

 

Metod 
Design  

Studien var kvantitativ och hade en jämförande design (Wood & Ross-Kerr, 2006).  

 

Urval och undersökningsgrupp  

Endast kvinnor med behandlingsbar tumör inkluderades i studien. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Under den period som studien pågick remitterades 123 kvinnor till 

strålbehandling på den aktuella kliniken. Alla dessa kvinnor tillfrågades om deltagande i 

studien och av dessa tackade 56 (45 %) nej till att delta. Undersökningsgruppen bestod därför 

av 67 kvinnliga patienter mellan 30 och 86 år som genomgick sin första behandlingsserie på 

strålbehandlingsenheten vid en onkologmottagning i Mellansverige.  Nio kvinnor svarade 

enbart på den första enkäten och tre kvinnor svarade enbart på den andra enkäten. Två 

kvinnor avstod helt från att besvara enkäterna. Det fanns fem enkäter, varav tre från det första 

tillfället och två från det andra, som saknade svar på en av frågorna. En enkät från första 

tillfället var helt obesvarad och på en enkät från andra tillfället saknades svar på fem frågor 

(tabell 1). En enkät var besvarad men okodad.  

 

Tabell 1. Redovisning av bortfall   

 Före 

strålbehandlings- 

serien 

Efter 

strålbehandlings- 

serien 

Totalt antal inkluderade kvinnor 67 67

Antal enkäter som ej besvarats 5 (7.5%) 11 (16.5%)

Antal enkäter där mer än ett svar saknas 1 (1.5%) 1 (1.5%)

Antal enkäter som ingår i analysen 61 (91 %) 55 (82.1%)



 9 
  

Datainsamlingsmetod 

Den enkät som användes i studien var ett validerat mätinstrument, Life Orientation Test – 

Reevaluated, LOT-R, som har utvecklats av Scheier, Carver och Bridges (1994). I denna 

studie användes en svensk översättning av enkäten (bilaga 2) som har gjorts av Mats 

Fredriksson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet. Mätinstrumentet, LOT-R, 

består av tio påståenden som ska besvaras med hjälp av en femgradig skala (0="stämmer inte 

alls”, 1="stämmer inte", 2="stämmer delvis", 3="Stämmer" och 4=”stämmer precis”). Tre av 

påståendena är positivt formulerade: ”I osäkra tider väntar jag mig vanligen det bästa”, " Jag 

är optimistisk om min framtid" och "Jag tror på att: det finns inget ont som inte har något gott 

med sig". Tre påståenden är negativt formulerade: ”Om något går fel så händer det mig”, "Jag 

tror sällan att det ska gå bra för mig" och "Egentligen räknar jag inte med att det ska gå bra 

för mig". Fyra av påståendena är ”utfyllnadspåståenden” och finns med för att dölja testets 

syfte. Dessa används inte i beräkningen av totalpoängen. Poängen för de negativt formulerade 

transformeras så att 4 blir 0, 3 blir 1, 2 blir 2, 1 blir 3 och 0 blir 4. Därefter summeras poängen 

och på så sätt fås en totalsumma, en ”optimismpoäng” som är ett mått på en persons 

optimistiska karaktärsdrag.  

 

Reliabiliteten hos LOT-R har studerats med avseende på stabilitet samt intern konsistens, ett 

mått på om alla frågor i instrumentet mäter samma begrepp. Scheier m.fl. (1995) beräknade i 

sin studie Chronbach’s alpha för mätinstrumentet till 0.78, vilket är godtagbar nivå av intern 

konsistens (Bland & Altman, 1997). LOT-R hade i denna studie en test-retest korrelation på 

0.68 över en fyramånadersperiod. Sammantaget visade detta att reliabiliteten hos LOT-R är 

hög. I samma studie bedömdes validiteten hos mätinstrumentet med avseende på 

begreppsvaliditet (construct validity). Genom att studera korrelationen mellan LOT-R och 

liknade mätskalor för andra närliggande egenskaper, konstaterades att korrelationen var 

måttlig vilket pekar på att även validiteten är godtagbar.  

 

Tillståndet att använda enkäten gick genom vår handledare Magnus Lindberg, som har 

använts sig av enkäten i tidigare studier. 

 

Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes på en onkologmottagning på ett sjukhus i Mellansverige under perioden 

oktober 2006 till juni 2007. Verksamhetschefen på onkologmottagningen, samt Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala (dnr. 2006:157) gav sitt tillstånd till undersökningen. Alla 
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patienter som remitterades till kurativ strålbehandling under den aktuella perioden 

tillfrågades. Dessa kvinnor hade ordinerats kurativ behandling av strålbehandlingsansvarig 

läkare utifrån regionala riktlinjer för bröstcancervård (ROC, 2007). Författarna valde att 

avsluta inklusionen av nya patienter den 31 mars då 67 kvinnor inkluderats och mottagit den 

första enkäten. Detta beslut togs eftersom det då var rimligt att även de sist inkluderade 

kvinnorna skulle hinna avsluta sin ca fem veckor långa behandlingsperiod och därmed lämna 

in sin andra enkät i god tid före sommaren då sammanställningen av resultatet skulle ske. 

 

Första gången patienterna kom till strålningsenheten var vid dosplaneringen. Då träffade 

patienten sjuksköterskan i ett ombonat rum, för att miljön inte skulle kännas hotande. Vid 

detta tillfälle tillfrågades patienterna om samtycke att delta i undersökningen, vilket gjordes 

av personalen på onkologmottagningen. Om patienten ville vara med i undersökningen 

delades den första enkäten ut av personalen tillsammans med missivbrev (bilaga 3) och 

muntlig information gavs. Det var ca tre olika sjuksköterskor som gav patienterna den första 

informationen med förfrågan om deltagande. Patienterna fick själva välja om de ville besvara 

enkäten då eller senare. De besvarade enkäterna lades i förslutna kuvert och återlämnades till 

personalen. Enkät nummer två med samma kod förvarades i patientens journal för att 

personalen vid slutet av behandlingen skulle ge rätt patient rätt enkät. Den andra omgången 

enkäter delades ut av personalen inför den sista strålbehandlingen. Författarna hämtade de 

förslutna kuverten på onkologmottagningens expedition. Enkäterna var konfidentiella men 

kodade för att göra det möjligt för oss att koppla ihop varje patients testresultat före 

behandlingsserien med samma patients testresultat efter behandlingsserien.  

 

Dataanalys 

Svarsalternativen från enkäterna inmatades och bearbetades med hjälp av SPSS 15.0 för 

Windows. Författarna dubbelkontrollerade inmatade data mot enkätsvaren på ett urval av 

enkäterna och inga misstag upptäcktes. Därefter kontrollerades med hjälp av deskriptiv 

statistik att inga avvikande värden förekom. För att beräkna en total poäng för varje enkät 

summerades poängen för de positiva påståendena (nummer 1, 4 och 9) och de negativa 

påståendena (nummer 3, 7 och 10). Poängen för de negativa påståendena transformerades 

först så att 4 blev 0, 3 blev 1, 2 blev 2, 1 blev 3 och 0 blev 4. De fyra utfyllnadspåståendena 

(nummer 2, 5, 6 och 8) togs inte med i beräkningen. För att tolka totalpoängen för varje enkät 

valde författarna att skapa fyra kategorier: stor pessimist (0-6 poäng), liten pessimist (7-12 

poäng), liten optimist (13-18 poäng) och stor optimist (19-24 poäng). För att beskriva hur 
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kvinnor med bröstcancer skattade sina optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag alldeles 

före respektive alldeles efter den första strålbehandlingsserien användes deskriptiva statistiska 

metoder. För att undersöka om det fanns en skillnad mellan skattningen av de optimistiska/ 

pessimistiska personlighetsdragen före den första strålbehandlingsserien och skattningen av 

de optimistiska/pessimistiska personlighetsdragen efter den första strålbehandlingsserien 

användes Wilcoxon signed ranked test. Denna metod valdes eftersom observationerna är 

beroende och inte kan antas vara normalfördelade (Ejlertsson, 2003). 

Författarna beslutade sig för att ta med enkäter med ett svarsalternativ borta. Det värde som 

saknades ersattes då med undersökningsgruppens medianpoängen för just den frågan och det 

tillfället (Polit & Beck, 2004). Den okodade enkäten lades helt åt sidan. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien genomfördes godkändes den av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

(dnr: 2006:157) och verksamhetschefen på onkologmottagningen gav sitt tillstånd. Patienterna 

fick information i ett missivbrev (bilaga 3) samt muntlig information från personalen på 

mottagningen. Patienterna deltog frivilligt och enkäten besvarades konfidentiellt och 

inlämnades i förslutna kuvert. Det extra besvär som patienterna utsattes för genom att besvara 

enkäterna var motiverat, eftersom syftet var att göra gott. Autonomin togs det hänsyn till 

eftersom patienterna tillfrågades och gav sitt samtycke. Ett etiskt problem med denna studie 

var att den vände sig till patienter i en svår situation. Frågorna i enkäten var få och berörde 

inte deras sjukdom, därför var den förhoppningsvis inte alltför jobbig att svara på. 
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Resultat 
Resultaten presenteras i löpande text och i diagram. 

 

Skattning av optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag alldeles före respektive 

alldeles efter den första strålbehandlingsserien 
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Figur 1.  Frekvensdiagram. Poäng före respektive efter strålbehandlingsserien. Låga poäng 
(0-12) innebär en pessimistisk personlighet och höga poäng (13-24) innebär en optimistisk 
personlighet. 
 

Medianpoängen för kvinnornas optimism/pessimism för tiden alldeles före den första 

strålbehandlingsserien var 17. Efter strålbehandlingsserien skattade kvinnorna sin optimism 

något högre, medianpoängen var då 18. Den lägsta poängen både före och efter 

strålbehandlingsserien var fyra och den högsta poängen var 23 respektive 24 poäng. 

Typvärdet var 16 poäng före och 18 poäng efter strålbehandlingsserien (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

n

poäng 
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Tabell 2. Frekvenstabell över fördelningen i kategorierna stor/liten pessimist och liten/stor 

optimist. 

 Före strålbehandlingsserien Efter strålbehandlingsserien

Stor pessimist (0-6) 1 1

Liten pessimist (7-12) 5 5

Liten optimist (13-18) 29 25

Stor optimist (19-24) 26 24

Summa 61 55

 

Både före och efter strålbehandlingsserien skattade majoriteten av kvinnorna sig som 

optimister (tabell 2). 

 

Skillnad mellan skattningen av de optimistiska/pessimistiska personlighetsdragen före 

den första strålbehandlingsserien och skattningen av de optimistiska/pessimistiska 

personlighetsdragen efter den första strålbehandlingsserien 
 
 

Tabell 3.  Frekvenstabell över antalet kvinnor som höjt/sänkt sin poäng från tiden före 

strålbehandlingsserien till tiden efter strålbehandlingsserien. 

 N 

Poängen efter strålbehandlingsserien är lägre än före 

strålbehandlingsserien. 

16 

Poängen efter strålbehandlingsserien är högre än före 

strålbehandlingsserien. 

25 

Poängen är oförändrad 

 

12 

Summa 53 

Fotnot: Här redovisas endast de fall där enkät 1 och enkät 2 är ifyllda. 

 

Det var 16 kvinnor som hade en lägre skattning, d.v.s. var mindre optimistiska, efter 

strålbehandlingen och 25 kvinnor som hade högre skattning, d.v.s. var mer optimistiska. Tolv 

kvinnor hade samma skattning före och efter sin behandling (tabell 3). Bland de som hade 
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förändrat sin skattning åt det optimistiska hållet var medianförändringen 2 poäng och bland de 

som blivit mindre optimistiska var medianförändringen -2 poäng. 

Resultatet av Wilcoxon signed ranked test visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan 

skattningarna före respektive efter strålbehandlingsserien (p = 0.141; Z=-1,471). Det vill säga 

att kvinnornas skattning av sina optimistiska/pessimistiska personlighetsdrag inte förändrades 

av att genomgå en strålbehandlingsserie. 
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Figur 2. Sambandet mellan poängen före och efter strålbehandlingsserien. Linjen markerar 

gränsen mellan kategorierna pessimist och optimist. (Observera att ett kryss kan markera fler 

än en kvinna). 

 

Det finns ett tydligt samband mellan kvinnornas skattning före och efter sin behandling. De 

allra flesta kvinnor hamnar i samma kategori före och efter behandlingsserien. En enda kvinna 

har skattat sig som pessimist (0-12 poäng) före behandlingsserien, men som optimist (13-24 

poäng) efter behandlingen (figur 2). 
 

 

 



 15 
  

Diskussion 
Huvudresultat 

Resultatet av studien visar att bland kvinnor med behandlingsbar bröstcancer är det 

optimistiska/pessimistiska personlighetsdraget stabilt och förändras inte av att genomgå en 

strålningsbehandling. 

 

Resultatdiskussion 

Det resultat som författarna kom fram till var att optimism var ett stabilt karaktärsdrag i denna 

population. Skattningen av optimism var något högre efter behandlingsserien. Författarna tror 

att det kan bero på att kvinnorna är lättade över att behandlingen är slut. Skillnaden i 

skattningen var inte statistisk signifikant. Ett ytterligare tecken på att karaktärsdraget är stabilt 

är enligt författarnas tolkning att det bara är en kvinna som bytt kategori från pessimist till 

optimist. Det starka sambandet framgår tydligt i figur 2. 

 

Nära hälften av kvinnorna valde att inte delta i studien. Det är svårt att uttala sig om på vilket 

sätt svaren från dessa kvinnor kunde ha påverkat resultatet eftersom orsaken till att de valde 

att avstå inte är känd. En möjlighet är att dessa kvinnor hörde till de mer pessimstistiska före 

behandlingen. Lättnaden över att behandlingen var över kunde ha givit dem en ljusare 

framtidstro och skulle då ha kunnat förändra resultatet så att en större skillnad hade hittats. I 

studien ingår endast kvinnor med behandlingsbar bröstcancer och detta kan också ha påverkat 

resultatet. Det är tänkbart att det hos kvinnor som får palliativ strålbehandling sker en större 

förändring av personlighetsdraget under en behandlingsperiod.  Medianpoängen innan 

behandlingen inleddes var 17 poäng för kvinnorna i studien. I Schous m.fl. (2004) studie var 

medianpoängen 18 poäng vid motsvarande tidpunkt. Denna jämförelse mellan studierna tyder 

inte på att kvinnorna i föreliggande studie skulle ha varit ovanligt optimistiska från början, 

vilket också hade kunnat påverka resultatet. 

 

Optimism/pessimism mätt med hjälp av LOT eller LOT-R har i flera studier (bl.a. Friedman 

m.fl., 1992; Allison m.fl., 2000; Brenes m.fl., 2002) betraktats som ett stabilt karaktärsdrag 

över tid. Det har dock varit svårt att hitta studier som visat att detta gäller. Schou m.fl. 

(2005b) visade i sin studie att kvinnors skattning av sin optimism med hjälp av LOT-R var 

oförändrad från tiden strax efter bröstcancerdiagnos till 3 respektive 12 månader efter 

diagnosen. Under denna tid fick kvinnorna olika besked om sin sjukdom och olika 
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behandlingar, men det visade sig att detta inte påverkade deras optimistiska/pessimistiska 

personlighetsdrag. Vad som inte framgår i Schous m.fl. (2005b) studie är om kvinnorna under 

kortare perioder, t.ex. under en intensiv behandlingsperiod, förändras när det gäller detta 

karaktärsdrag. Detta skulle i så fall kunna påverka deras behov av stöd under eller efter denna 

period (Friedman m.fl., 1992; Scheier m.fl., 1989; Carver m.fl., 1993; Carver m.fl., 1994; 

Schou m.fl., 2004; Mills & Sullivan, 1999; Brown m.fl., 2000). Den studie författarna just 

genomfört visar att kvinnors optimismstiska/pessimistiska personlighetsdrag förblir stabilt 

även under en strålbehandlingsserie. Denna nya information kompletterar den bild av 

optimism/pessimism som ett stabilt karaktärsdrag hos denna population som ges av Schou 

m.fl. (2005b). 

 

Två studier har hittats som motsäger att karaktärsdraget är stabilt. Shifren och Hooker (1995) 

studerade optimism hos 30 makar/makor till alzheimerpatienter och fann att deras grad av 

optimism varierade under studiens gång (en månad). Flera faktorer gör att detta resultat är 

svårt att jämföra med föreliggande studie samt med Schous m.fl., (2005b). Dels använde 

Shifren och Hooker (1995) ett annat mätinstrument; de modifierade LOT så att påståendena 

gällde "just idag" istället för "generellt" för att på så sätt mäta variationen från dag till dag. 

Resultaten blir därför svåra att värdera i relation till varandra då det ena studien mäter 

optimism "för stunden" och den andra optimism som "generella förväntningar på framtiden". 

En annan skillnad var att Shifren och Hookers (1995) studie genomfördes på anhöriga och 

inte på patienter. Liknande problem finns också gällande studien på parkinsonpatienter av 

Shifren (1996). Även detta resultat visar att optimism varierar över tid, men också här 

användes ett annat mätinstrument. Shifren (1996) valde att som mått på optimism plocka ut de 

fyra positivt formulerade påståendena från LOT och sedan formulera om dem på samma sätt 

som ovan för att mäta optimism "i stunden". Dessutom var detta en liten studie, endast 12 

patienter deltog. Författarna anser därför att resultatet av dessa två studier inte på något sätt 

motsäger det resultat som fanns i den nyss genomförda studien.  

 

Patienter har stort behov av att få prata och att få information (Ödling m.fl., 2002) och 

framförallt av att få individuellt anpassad information (Brown m.fl., 2000; Mills & Sullivan, 

1999). Studier har visat att karaktärsdrag påverkar patienternas sårbarhet (Carver m.fl. 1993; 

Carver m.fl., 1994; Schou m.fl., 2004), val av copingstrategier (Friedman m.fl., 1992; Scheier 

m.fl., 1989) samt hur patienter kan anpassa sig till och hantera sin situation (Carver m.fl.,. 

2003). Resultatet av föreliggande studie samt studien av Schou m.fl. (2005b) visar att 
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optimism/pessimism är stabilt över tid och behandling. Sammantaget innebär detta värdefull 

kunskap för sjuksköterskan. Patientens karaktärsdrag är stabilt och en faktor som spelar in när 

det gäller att anpassa stöd och information till varje enskild patient. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde en jämförande design för att studera förändringen av de 

optimistiska/pessimistiska personlighetsdragen hos kvinnor med bröstcancer som genomgår 

strålbehandling (Wood & Ross-Kerr, 2006) 

 

Av etiska skäl beslutades att endast inkludera kvinnor med behandlingsbar bröstcancer. För 

att inkludera patienter i studien valde författarna att använda sig av bekvämlighetsurval/ 

tillgänglighetsurval. Den valda populationen bestod av en homogen grupp kvinnor som fanns 

tillgänglig på en och samma mottagning. För att tillräcklig mängd data skulle samlas in så 

snabbt som möjligt var detta en lämplig urvalsmetod (Wood & Ross-Kerr, 2006). Dessutom 

var det praktiskt och en enkel metod för personalen.   

Avsikten var att samtliga kvinnor med behandlingsbar bröstcancer som remitterats till kurativ 

strålbehandling på den aktuella mottagningen under studieperioden skulle tillfrågas i den 

ordning de kom till mottagningen. Eftersom all kontakt med patienterna sköttes enbart av 

personal på mottagningen kan författarna inte garantera att det gick till på det sättet.  

 

Under den period studien pågick remitterades 123 kvinnor till strålbehandling på den aktuella 

mottagningen. Av dessa valde 46 % att inte delta i undersökningen. Orsaken till detta kan 

vara att kvinnorna befann sig i en kris, att de inte tyckte att det gav dem något att delta eller 

att de inte tyckte att projektet var tillräckligt intressant. Enligt Trost (2007) är en 

svarsfrekvens på 50-75 % en rimlig målsättning vid en enkätstudie. Denna studie hade en 

svarsfrekvens på 54 %, vilket får anses som godtagbart. Information med förfrågan om 

deltagande lämnades av ca tre sjuksköterskor. Det ideala vore att en och samma sjuksköterska 

kunnat lämna information till alla kvinnor. Ju fler sjuksköterskor som lämnar information 

desto mer osäkert blir momentet eftersom olika individer ger olika bemötande och detta kan 

påverka viljan att delta i studien. Tre stycken var ett rimligt antal för att det också skulle vara 

praktiskt genomförbart.  

 

I denna studie fanns inga bakgrundsdata insamlade på individnivå. Författarna valde att inte 

samla in bakgrundsdata eftersom detta inte var relevant för studiens syfte. Studiegruppen var 
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homogen, kvinnor med behandlingsbar bröstcancer i åldern 30-86 år och detta ansåg 

författarna vara tillräcklig information för studiens syfte. Det fanns ingen anledning att samla 

in bakgrundsdata som inte hade något värde, framförallt av hänsyn till patienternas integritet 

(Wood & Ross-Kerr, 2006). Data samlades in med hjälp av ett etablerat mätinstrument i form 

av en enkät som delades ut av personal på mottagningen. Alternativet till detta hade varit att 

genomföra strukturerade intervjuer med mätinstrumentet som underlag. Fördelarna med en 

enkät är att det spar tid, bevarar patienternas konfidentialitet och att inte patienterna påverkas 

av intervjuarens humör, inställning eller attityd (Wood & Ross-Kerr, 2006). En nackdel med 

att använda denna metod för datainsamling är att författarna, genom att lämna över denna del 

av studien till personalen på mottagningen, tappar kontrollen över att patienterna verkligen får 

samma kodnummer på den enkät som delas ut före behandlingen som på den enkät som delas 

ut efter behandlingen. 

 

Information om studien gavs muntligt av personalen på mottagningen samt via ett missivbrev 

som delades ut vid samma tillfälle. Detta ansåg författarna vara bättre än att information givits 

via dem och det hade inte heller varit praktiskt möjligt att genomföra. 

 

Av de inkluderade kvinnorna svarade 79 % på båda enkäterna, vilket innebar att de allra flesta 

inkluderande patienterna valde att fullfölja studien. Anledningen till detta kan vara att enkäten 

var kort, lätt att besvara och att den inte innehöll känsliga frågor. När enkäten blivit ifylld 

kunde patienterna lämna den till personalen på mottagningen, vilket säkert också påverkade 

att bortfallet blev litet. Om patienterna varit tvungna att posta enkäten är det troligt att 

bortfallet blivit större.  

 

Det interna bortfallet var inget stort problem i denna studie. På fem enkäter saknades ett svar 

och på två enkäter saknades två eller flera svar. En enkät var okodad och kunde därför inte tas 

med i analysen. Anledningen till det bortfall som förekom tolkade författarna, utifrån 

anteckningar på enkäterna, som att patienterna hoppat över en fråga för att sedan gå tillbaka, 

men sedan glömt eller avstått från att göra det. På de enkäter där det saknades ett 

svarsalternativ ersatte författarna det saknade värdet med medianpoäng på just den frågan. 

Fördelarna med att göra på detta sätt är att det är etisk riktigt att de kvinnor som lagt ner tid på 

studien får vara med, trots att ett svarsalternativ är missat/glömt, samt att författarna kan 

använda så mycket som möjligt av det insamlade materialet (Polit & Beck, 2004). Nackdelen 
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är att författarna inte använder sig av verkliga värden i analysen, men eftersom det interna 

bortfallet var litet ansågs fördelarna överväga. 

 

Det använda mätinstrumentet har i den engelska originalversionen dokumenterad validitet och 

reliabilitet (Scheier m.fl., 1994). En svensk översättning av LOT-R har testats med avseende 

på reliabilitet av Muhonen och Torkelson (2005). Värdet på Chronbach´s alpha i deras studie 

blev 0.81, dock skiljer sig översättningarna lite från varandra. Vid översättning av ett 

mätinstrument från ett språk till ett annat är det viktigt att betydelsen i varje påstående 

bevaras. Det innebär inte alltid att uttrycken måste översättas ordagrant. Detta gäller t.ex. då 

talesätt eller vedertagna uttryck används och som tappar sin betydelse om de översätts 

ordagrant till ett annat språk. För att bedöma den använda svenska versionens face validity 

har författarna jämfört påstående i denna version med påståendena i originalversionen. Efter 

jämförelse konstaterades att översättningen stämmer väl överens med den engelska versionen 

när det gäller påståendenas betydelse.  

 

Allmän diskussion 

Flera tidigare studier har visat att vilket personlighetsdrag en patient har påverkar hur hon 

hanterar svåra situationer (Carver m.fl., 1993; Carver m.fl., 1994) och vilken copingstrategi 

hon väljer (Friedman m.fl., 1992; Scheier m.fl., 1989). Denna studie har visat att 

personlighetsdraget optimism/pessimism hos bröstcancerpatienter var stabilt över en 

strålbehandlingsperiod. Om sjuksköterskan kan bedöma graden av optimism hos en patient 

före en behandling, innebär det att kan hon anpassa stöd och information under hela 

behandlingsperioden utifrån detta. Patientens personlighetsdrag skulle kunna bedömas genom 

att använda ett enkelt mätinstrument. Mätinstrumentet som använts i denna studie, LOT-R, är 

ett kort formulär som besvaras på någon minut. Ett tänkbart användningsområde är att låta 

patienter som står inför en påfrestande period besvara enkäten, framförallt för att hitta de 

patienter som får låga poäng och därmed kan vara extra sårbara. När man identifierat dessa 

kan sjuksköterskan ge extra stöd och vägledning till dessa patienter och hjälpa dem hitta sätt 

att hantera sin situation. 

 

Erfarenheterna från arbetet med denna studie gör att vi anser att det är viktigt att sjuk-

sköterskor har kunskap om att patienters personligheter kan påverka deras hälsa och deras 

behov av individuellt stöd och att detta är något mätbart. Utbildning inom detta område skulle 

kunna ingå redan i grundutbildningen för sjuksköterskor. 
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En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att studera andra patientgrupper för att få ett 

mer generaliserbart resultat. 
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       Bilaga 1 

 
       

Svårigheter ? 

Försök att 
minska avvikelse 

Avbryt och 
värdera 

Forsätter 
minska 

avvikelse 

Hoppfullt? 

Avbryter försöken 
att minska 
avvikelse 

Illustration av det feedbacksystem  ("avvikelsereducerande återkopplingslopar") som enligt 

kontroll teorin styr vårt beteende. Figuren är hämtad från Scheier och Carver (1988) och fritt 

översatt av författarna till denna uppsats. 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej



 

  
  

      Bilaga 2

 

 
LOT-R 
 
 
Följande frågor handlar om Dig själv. Du ska tala om hur bra Du tycker ett påstående 
stämmer in på just Dig. Ringa in det svar som bäst passar in på Dig. Det finns inga 
rätt eller fel. Försök att besvara påståendena ärligt och låt inte svaren på föregående 
fråga påverka svaret på nästa fråga. För varje påstående finns följande 
svarsalternativ att välja på:  

 
0= Stämmer inte alls  
1= Stämmer inte  
2= Stämmer delvis  
3= Stämmer  
4= Stämmer precis  

 
 
1. I osäkra tider väntar jag mig vanligen det bästa 0  1  2  3  4 
 
 
2. Jag har lätt för att slappna av 0  1  2  3  4 
 
 
3. Om något går fel så händer det mig 0  1  2  3  4 
 
 
4. Jag är optimistisk om min framtid 0  1  2  3  4 
 
 
5. Jag har stor glädje av mina vänner 0  1  2  3  4 
 
 
6. Det är viktigt för mig att vara sysselsatt 0  1  2  3  4 
 
 
7. Jag tror sällan att det ska gå bra för mig 0  1  2  3  4 
 
 
8. Jag har lätt för att bli upprörd 0  1  2  3  4 
 
 
9. Jag tror på att: ”det finns inget ont som inte har  0  1  2  3  4 
    något gott med sig” 
 
10. Egentligen räknar jag inte med att det skall gå  0  1  2  3  4     
      bra för mig                   
                        



 

  
  

            Bilaga 3
   
Maj 2006               
        
 
     Till Dig som ska påbörja 
     strålbehandling för bröstcancer 
 
 

Förfrågan om deltagande i en enkätundersökning 
 
Att ha fått besked om en cancerdiagnos och att stå inför medicinsk behandling för detta kan 
känslomässigt vara mer eller mindre svårt att hantera för den enskilde individen. Några av 
människans karaktärsdrag är kända för att påverka hur man som individ hanterar de 
svårigheter som kan uppstå när man ställs inför en medicinsk behandlingssituation. Det är 
däremot inte känt vilken roll dessa karaktärsdrag har under en längre tids behandling. 
 
Du som ska strålbehandlas för bröstcancer här på sjukhuset tillfrågas härmed om Du vill 
medverka i en undersökning som avser att beskriva om mänskliga karaktärsdrag förändras 
under tiden som behandling ges. Deltagandet är frivilligt och Du kan utan förklaring välja om 
Du vill delta eller inte. 
 
Om Du accepterar deltagande innebär detta att Du besvarar ett frågeformulär vid två tillfällen. 
Det första tillfället sker vid Din första strålbehandling, och det andra tillfället sker vid Din 
sista strålbehandling. De tio frågorna handlar om Dig själv och hur väl Du tycker att ett 
påstående stämmer in på just Dig. Det tar cirka fem minuter att besvara frågorna. 
Frågeformulären är kodade med en fyrsiffrig kod för att det ska kunna gå att jämföra svaren 
från den första behandlingen med svaren från den sista behandlingen. Besvarade 
frågeformulär lämnas i bifogat svarskuvert på strålbehandlingen. 
 
De uppgifter Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga Din identitet 
kommer aldrig oss till del. Det är sjuksköterskan på strålbehandlingen som lämnar ut frågorna 
och därmed den enda som vet vem Du är och denna sköterska kommer inte att se Dina svar. 
Den vård och behandling Du erhåller på sjukhuset påverkas inte av om Du väljer att delta 
eller avstår från att delta i projektet. 
 
 
Önskas mer information om undersökningen kontakta i första hand projektledare: 
 
Projektledare    Handledare 
Lotta Färlin    Magnus Lindberg 
Sjuksköterskestuderande   Leg.Sjuksköterska, Med.Mag. Doktorand 
Mobil 070-374 64 70   Centrum för forskning och utveckling Gävleborg  
plu05cfn@hig.se   801 88 Gävle  
Maria Norman    Arb 026/15 54 65 
Sjuksköterskestuderande   Sökare 0740/15 55 63 
Mobil 070-231 05 95   Magnus.lindberg@lg.se 
vss05mnn@hig.se                                                                                   


