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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom där både behandlingen och sjukdomen kan påverka och 

begränsa den drabbade personens vardag. Det finns evidens för att regelbunden fysisk aktivitet 

eller motion har en lindrande effekt på sjukdomens symptom och cancerbehandlingens 

biverkningar. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personer med diagnostiserad cancer upplever sin 

livskvalitet, fysiska funktion samt om humöret påverkas i samband med adjuvant 

cancerbehandling. Syftet med studien är även att undersöka dessa patienters möjlighet till 

träning, vad som kan underlätta och motivera till träning samt vilka svårigheter och hinder till 

träning och annan fysisk aktivitet som finns. 

 

Metod: Studien är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie av fokusgrupper där 

cancerdrabbade personer som genomgår eller har genomgått adjuvant behandling blivit 

intervjuade om deras erfarenheter och upplevelser av vardagliga aktiviteter och träning. 

 

Huvudresultat: De vanligaste upplevelserna som deltagarna uttryckte var: en sorts 

trötthetskänsla, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, oro samt minskad livskvalitet till följd 

av bland annat minskad matglädje och sjukdomsinsikt. 

 

Vanliga hinder som deltagarna upplevde var otillräcklig energi, dålig motivation eller risken att 

känna sig obekväm i en träningsmiljö. Möjligheter och faktorer som underlättade till träning 

upplevde deltagarna var fasta rutiner, att tycka om träningsformen samt att ha inställningen att 

träning underlättar vardagen. 

 

Slutsats: För att hjälpa cancerdrabbade personer i deras tillvaro bör det läggas ner mer tid och 

energi till att motivera personen till en mer positiv vardag. Detta leder då till att denne själv kan 

inse vilka möjligheter som finns till fysisk aktivitet och att personen inte bara ser problem som 

kan kännas övermäktiga utan istället fokusera på lösningarna till dessa problem. 

 

Nyckelord: Cancer, Fysisk aktivitet, fatigue, livskvalité, Phys-Can 



 
 

Abstract 

Background: Cancer is a disease in which both the treatment and the disease itself, can affect and 

limit the person's daily life. Evidence shows that regular physical activity or exercise has a 

diminishing effect on both the symptoms of the disease and the side effects caused by treatment. 

 

Purpose: The aim of this study is to investigate how people with diagnosed cancer perceive their 

quality of life, physical function and mood during adjuvant cancer treatment. It will also find out 

what may facilitate, motivate but also the possible difficulties for these people to exercise and to 

do physical activity. 

 

Method: The study is a qualitative semi- structured interview study of focus groups where cancer 

patients, who are undergoing or have undergone adjuvant treatment, were interviewed about their 

experiences of everyday living and exercise. 

 

Results: The most common experiences that the participants expressed were: tiredness, 

concentration difficulties, sadness, anxiety and reduced quality of life due to reduced enjoyment 

of food and realization of their illness. 

 

Common obstacles for training that participants faced were lack of energy, lack of motivation 

and the fact that they felt uncomfortable in training environments. Factors that facilitated the 

possibilities of training were fixed routines, enjoyment of the exercise form and to have an 

understanding that training could make life with cancer easier. 

 

Conclusion: In order to help cancer patients cope with their situation, there should be more time 

and energy spent on motivating the person towards a more positive view of life. This would lead 

to creating a realization of the already existing possibilities for physical activity. The person 

should also not only look for the problems that may seem overpowering but instead focus on the 

solutions to these problems. 

 

Keywords: Cancer, Fatigue, quality of life, Physical activity, Phys-Can 
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BAKGRUND 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är grundläggande för kroppsligt och psykosocialt välbefinnande och kan 

definieras som kroppslig rörelse då skelettmuskulaturen används. Träning definieras som en 

form av strukturerad fysisk aktivitet med specifikt mål för att förbättra eller bibehålla fysisk 

status och hälsa. Fysisk aktivitet förespråkas som preventiv behandling av många kroniska 

sjukdomstillstånd som till exempel typ 2 diabetes, där studier visar att regelbundna promenader 

eller annan liknande träning kan bidra till minskad insulinresistens. Risken att utveckla diabetes 

halveras för personer som deltar i regelbunden fysisk aktivitet och har en frivillig viktnedgång 

(Grefberg, Johansson, 2007). Statens Folkhälsoinstitut (2013) rekommenderar alla personer över 

18 år att vara fysiskt aktiva ungefär 150 minuter per vecka, detta bidrar till minskad risk för 

kolorektal- och bröstcancer samt förhindrar psykisk ohälsa. Även hjärt- och kärlsjukdomar har 

samband med levnadsvanor som till exempel låg fysisk aktivitet. Detta kan leda till försämrad 

cirkulation och förhöjt blodtryck. Träning med måttlig intensitet av aerob karaktär som resulterar 

i en ökad puls och ökad andning påverkar cirkulationen positivt. Exempel på det är cirka 30 

minuters promenad ungefär 5 gånger per vecka. Personer över 65 år rekommenderas även att 

träna balansen för att bibehålla sin fysiska förmåga (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Personer 

med kroniska sjukdomstillstånd som blir rekommenderade träning får ett ökat psykosocialt 

välbefinnande samtidigt som deras fysiska förmåga antingen ökar eller bibehålls (Hefferon, 

Murphy, McLeod, Mutrie, Campbell, 2013). 

 

SBU (2007) har sammanställt en systematisk litteraturöversikt över vilka metoder som bäst 

motiverar folk till regelbunden motion. Översikten visar att rådgivning som ges till patienter 

leder till ökad fysisk aktivitet med 12 till 50 procent under minst sex månader efter 

rådgivningstillfället samt att ju högre frekvens och intensitet av rådgivningen leder till ytterligare 

fysisk aktivitet (SBU, 2007). 

Nedsättning i den fysiska förmågan påverkar det vardagliga livet då det inte längre är självklart 

att personen kan återgå till en oberoende vardag. Försämring i den sociala samhörigheten kan 

uppstå när möjligheten till arbete förhindras. Det kan också bli svårare att hålla kontakten med 

vänner som är anknutna till en speciell social aktivitet på grund av den fysiska nedsättningen inte 



2 
 

längre kan utövas (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Att inse detta kan försämra 

personens autonomi och inkräktar på dennes självständighet i relation i beroende av andra 

(Mishra et al, 2012). I vården är det hög prioritet att patienter med nytillkomna fysiska 

begränsningar snabbt påbörjar adekvat rehabilitering. Samband mellan träning och en högre 

livskvalité har påvisats bland cancerpatienter (Heffron et al, 2013). 

 

Cancer 

Cancer är ett sjukdomstillstånd, vars behandlingar, som exempelvis cytostatikabehandling och 

strålning kan ge kraftiga biverkningar. Eftersom behandlingen är nödvändig för patientens 

överlevnad är det viktigt att utveckla metoder och behandlingar för att minska biverkningarna. 

Biverkningar kan kraftigt påverka och begränsa patientens vardag ur ett hälsoperspektiv (Mishra 

et al, 2012). Cancersjuka patienter uppfattas av många som magra, bleka och kraftlösa. Mycket 

av denna bild ger biverkningarna av behandlingen. Det kan yttra sig om håravfall, illamående 

och aptitlöshet. Cytostatika- och strålning i kombination kan leda till aptitlöshet och orala 

smärtor/sväljningsproblem vilket leder till viktnedgång. De patienter som genomgår 

strålningsbehandling mot bröstcancer upplever ofta smärtor i samband med sväljning efter 

genomförd behandling. Aptitlöshet och fysisk inaktivitet kan leda till depression. Detta kan vara 

till följd av diagnosen men också förlusten av funktion och energi bidrar till nedsatt aptit och 

motivation för att vara fysiskt aktiv (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). 

 

Fatigue 

Ett vanligt symptom som kan påverka patienternas vardagliga liv är cancerrelaterad fatigue, ett 

samlingsnamn för individuell upplevd utmattning och trötthet orsakad av cancer och dess 

behandling. Detta grundar sig bland annat i att cancertumören kan påverka kroppens metabolism. 

Behandlingarna kan orsaka anemier på grund av benmärgsdepression vilket leder till trötthet, 

smärtor och illamående som påverkar sömnvanorna vilket betyder att utmattningen grundar sig i 

ren sömnbrist (Cancerfonden, 2012). Eftersom fatigue är en vanlig biverkan som kan ses i upp 

till 90 % av de patienter som genomgår cytostatikabehandling och undersökningar finns det ett 

intresse att försöka behandla denna fatigue när konventionell behandling med till exempel 

läkemedel inte varit framgångsrik (Andersen et al 2013). Det är viktigt att skaffa sig en förståelse 

om patienternas upplevelser av fatigue eftersom detta tillstånd är så vanligt förekommande. 
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Andersen et al (2013) testade ett träningsprogram med inriktning på lågintensiv träning under 

pågående cytostatikabehandling. Träningsprogrammet kombinerades med 

muskelavslappningsövningar och massage då tidigare studier visat att detta kan lindra fatigue hos 

patienter som genomgår cytostatikabehandling. Andra positiva effekter som dokumenterades 

under studien var att träningen resulterade i en märkbar skillnad i relation till depressioner, fysisk 

styrka, fysisk funktionsförmåga, vitalitet, emotionellt välmående och fatigue. Fynden från 

studien visar en liten men statistisk signifikant minskning av fatigue som visar att fysisk aktivitet 

underlättar för patienter med olika cancerformer i deras upplevelse av biverkningar under 

pågående cancerbehandling (Andersen et al, 2013). 

 

Forskning visar att fysisk aktivitet kan förebygga cancer. Men forskning kring träning under 

pågående kurativ och adjuvant behandling (adjuvant behandling i betydelsen av 

tilläggsbehandling för att motverka återfall) av maligna tumörer är bristfällig då detta samband är 

relativt nytt och inte undersökts i samma omfattning. Det är därför intressant att undersöka om 

och hur träningen påverkar cancer eller behandling av cancer (Kruijsen-Jaarsma, Révész, 

Bierings, Buffart, Takken, 2013). I en litteraturstudie av Bourke et al (2013) undersöker 

författarna vilka interventioner som är mest effektiva för att förbättra och bibehålla ett fysiskt 

aktivt beteende hos de som drabbats av cancer, både de som är under pågående behandling samt 

de som har blivit färdigbehandlade. Att vara fysiskt aktiv under och efter cancerförloppet har 

många fördelar, exempelvis en upplevelse av högre livskvalitet eller förbättrad fysisk förmåga. 

Studier visar också att fysisk aktivitet under dessa tillstånd minskar risken för återfall av cancer 

samt att chansen för överlevnad ökar. Majoriteten av dem som drabbats av cancer är vanligtvis 

inte fysiskt aktiva, så det är viktigt att förstå varför det är så och vad som kan hjälpa dem att 

börja bli fysiskt aktiva och lära sig att upprätthålla denna typ av livsstil. Enligt Bourke et al 

(2013) är kunskapen kring just att motivera denna patientgrupp till adekvat fysisk aktivitet 

bristfällig. Däremot fanns det en påvisbar förändring i motivationen till att träna då deltagare fick 

tydliga mål att följa samt blev uppmuntrade till att uppnå dessa mål. Deltagarna blev även 

uppmuntrade till att se över sitt eget beteende och hitta möjligheter att motionera utomhus. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och välmående hos cancerpatienter då det 

gjorts mätbara studier om personers välbefinnande i denna situation, till exempel då en studie 
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mäter välbefinnande hos patienter under en 5 års period efter insjuknande. Denna studie visar att 

de som behållit en aktiv livsstil upplevde en högre livskvalitet och högre välbefinnande samt 

visade mindre tendens till depressioner och psykisk ohälsa (Heffron et al, 2013). Regelbunden 

motion är också relaterat till en tillfällig förbättring av immunförsvaret, har långsiktiga anti-

inflammatoriska egenskaper och ökar välbefinnandet hos patienter (Kruijsen-Jaarsma et al, 

2013). 

 

Behandlingar 

Efter att patienten opererats eller genomgått en strålbehandling är det vanligt att cancern 

behandlas med hormoner för att bromsa tillväxten av kvarvarande cancerceller då 

hormonbehandlingen hindrar dessa celler från att dela sig. Denna behandling används främst för 

patienter med diagnostiserad, spridd prostatacancer (Cancerfonden, 2012). Avsikten med denna 

behandlingsform är att minska nivåerna av det manliga hormonet testosteron som är en 

bidragande faktor till att dessa tumörer och metastaser växer. Hormonbehandling bidrar till 

biverkningar hos patienterna som påverkar kroppssammansättningen fettmassa, muskler och 

bentäthet påverkas och leder till komplikationer som osteoporos. Hormonbehandlingen är även 

förknippat med ökad risk för insulinresistens, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns 

även bevis som stöder att personer som har pågående hormonbehandling visar tendenser till en 

sämre livskvalitet, sämre sexuell funktion och hälsa samt nedsatt muskelmassa. Forskning visar 

att om fysisk aktivitet integreras under denna behandling kan det motverka eller förhindra en 

ökning av dessa biverkningar (Harrington, Schwenke, Epstein, 2013). 

 

Cytostatika kallas i folkmun för cellgifter, målet med behandlingen är att minska tumörens 

storlek och därmed minskar de symptom som cancern orsakar. Målet med behandlingen är att slå 

ut de cancerceller som förökar sig okontrollerat dock är skillnaden mellan dessa och vanliga 

celler liten så att många celler blir påverkade. Det är detta som orsakar de karaktäristiska 

biverkningarna som cancerpatienter upplever. Fördelar med cytostatika är att eftersom det tillförs 

till kroppen och når alla de drabbade celler, främst vid eventuell spridning till skillnad från 

strålning som är lokalt. (medicinboken) 
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Då cancern inte har spridit sig kan den ofta behandlas lokalt med strålning, för att bestråla 

cancerceller så riktas strålningskällor utifrån kroppen, såkallad extern strålning medan det finns 

behandling där strålkällan placeras inuti kroppen så nära tumören som möjligt, brakyterapi. 

Strålningen som används är samma som används vid röntgen men med högre energiinnehåll. 

Genom att rikta denna strålning mot cancercellerna så skadas det DNA som blir utsatt och leder 

till minskad tumörstorlek. (Cancerfonden, 2013) 

 

Phys-Can 

Phys-Can är ett forskningsprojekt som utför en pilotstudie vid Uppsala Universitet. Pilotstudiens 

mål är att undersöka hur hälsan och välbefinnandet påverkas av cancer och dess behandling. I 

Phys-Can’s pilotstudie kommer det även undersökas hur fysisk aktivitet och träning påverkar 

patienter under den pågående behandlingen. Fokus kommer ligga på hur ökad aktivitet kan 

underlätta patienternas upplevelser av behandlingen samt att minska och eventuellt förhindra 

vissa av behandlingarnas biverkningar, till exempel cancerrelaterad fatigue. Pilotprojektet är en 

grund till en större och mer omfattande studie med liknande syfte. Phys-Cans pilotprojekt 

omfattar tre delar. Det utförs en enkätundersökning, intervju av fokusgrupper samt en 

interventionsstudie där deltagarna tränar regelbundet.  

I detta examensarbete så kommer författarna till denna studie att vara delaktiga vad gäller 

intervjuer av fokusgrupper.   

 

Problemformulering 

Cancer och dess behandling kan skapa stor påfrestning på en persons vardag. Därför är det 

viktigt att hitta strategier för att underlätta vardagen för dessa personer.  Personer med kroniska 

sjukdomstillstånd som blir rekommenderade träning får ett ökat psykosocialt välbefinnande 

samtidigt som deras fysiska förmåga antingen ökar eller bibehålls (Hefferon, Murphy, McLeod, 

Mutrie, Campbell, 2013 ). 

Vårdpersonalen måste ha kunskap och möjlighet till att lära ut dessa strategier på ett effektivt sätt 

och forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är en sådan strategi som kan förbättra 

vardagen. För att dessa strategier ska fungera så måste det undersökas vilka förutsättningar 

patientgruppen har (Kruijsen-Jaarsma et al, 2013). 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med diagnostiserad cancer upplever sin 

livskvalitet, fysiska funktion samt om humöret påverkas i samband med adjuvant 

cancerbehandling. Syftet med studien är även att undersöka dessa patienters möjlighet till 

träning, vad som kan underlätta och motivera till träning samt vilka svårigheter och hinder till 

träning och annan fysisk aktivitet som finns. 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en kvalitativ, semi-strukturerad intervjustudie med explorativ och deskriptiv design. 

Detta är en lämplig design för att undersöka patienters upplevelser av livskvalitet, fysisk funktion 

och humör relaterat till cancer och följderna av detta (Polit & Beck 2008). 

 

Urval 

Denna studie är en del av forskningsprojektet Phys-Can. Antalet deltagare för den, och vår 

studie, blev 16 personer. Inklusionskriterier för studiens deltagare var att de skulle vara 

diagnostiserade med antingen bröstcancer, kolorektalcancer eller prostatacancer. Deltagarna 

skulle också vara inbokade för att påbörja adjuvant behandling, eller redan ha påbörjat adjuvant 

behandling med cytostatika, strålning eller endokrin behandling.  

 

Tillvägagångssätt 

Deltagarna i Phys-Can har hittats via onkologiska kliniken på ett sjukhus i Mellansverige. Detta 

är gjort av ansvariga för studien Phys-Can. Deltagarna tillfrågades om deltagande, vid ett besök 

på onkologkliniken på detta sjukhus, av en forskningssjuksköterska. Då fick de möjliga 

deltagarna både muntlig och skriftlig information om studien att ta med sig hem (Bilaga 1). Inom 

en vecka kontaktade samma forskningssjuksköterska de möjliga deltagarna genom att ringa upp 

och erbjuda datum för att delta i studien. 

För de flesta av deltagarna så inhämtades ett samtycke om att delta i studien på kliniken efter den 

initiala informationen. Några deltagare behövde mer betänketid och för dessa deltagare hämtades 

samtycket om deltagande in under intervjutillfället. 
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Data för denna studie samlades in från studien Phys-Can som genomförde intervjuer av fyra 

stycken fokusgrupper. Grupperna presenteras i tabell 1. Intervjuerna hölls på Biomedicinskt 

Centrum i Uppsala i ett avskilt rum och ungefärlig tid var cirka två timmar per intervju. Under de 

tre första intervjutillfällena så intervjuade personer från Phys-Can (forskare och 

forskningsassistent) och under det sista intervjutillfället så var författarna av denna studie 

ansvariga för intervjun. Under intervjuerna var en av författarna intervjuare medans den andra 

författaren satt tyst i syfte att föra anteckningar, lyssna och studera kroppsspråket hos deltagarna. 

 

Tabell 1 

 

Grupper Antal Kön Diagnoser Intervjuare 

Grupp 1 3 st Endast män Prostatacancer Författarna 

Grupp 2 3 st Endast män Prostatacancer Phys-Can 

Grupp 3 5 st Endast kvinnor Bröstcancer Phys-Can 

Grupp 4 5 st Endast kvinnor Bröstcancer och 

kolorektalcancer 

Phys-Can 

 

 

Datainsamling 

Data som samlades in spelades in på en mp3 spelare med mikrofon som sedan överfördes till två 

olika USB minnen. Intervjuerna undersökte deltagarnas upplevelser av sjukdomen och hur den 

påverkar deras vardag samt hur de upplever sjukdomens symptom och biverkningar som till 

exempel cancerrelaterad fatigue. Intervjun syftade även till att utröna deltagarnas uppfattning om 

möjligheter och svårigheter med träning under behandlingen av sin sjukdom. Målet var att 

deltagarna skulle diskutera självständigt med varandra kring de relevanta frågeställningarna. 

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor för att täcka upp 

relevanta aspekter under diskussionerna (Bilaga 2). Intervjuguiden innehöll en inledande 

presentation som intervjuaren använde sig av för att förklara syftet med intervjun men också för 

att göra deltagarna mer insatta i ämnet, i det här fallet fysisk aktivitet och dess eventuella 

påverkan på tillvaron för personer som genomgår eller har genomgått cancerbehandling. Vidare 

beskrevs hur diskussionen skulle gå till, hur länge intervjun skulle ta samt information om 
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sekretess och anonymitet för deltagarna. I intervjuguiden fanns det fyra huvudområden med 

sammanlagt 15 följdfrågor, som diskussionerna borde beröra för att resultatet skulle svara på de 

för studien valda frågeställningarna. 

 

Bearbetning och Analys 

De fyra fokusgruppsintervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades. Efter att 

transkriberingen var färdig gick författarna igenom den andres färdiga transkribering och 

dubbelkollade så att det var korrekt transkriberat, detta för att säkerställa och öka giltigheten på 

resultatet. Alla namn och personuppgifter avkodades och av den insamlade data så gjordes en 

innehållsanalys. Transkriberingen lästes igenom av båda författarna för att få en bild av helheten 

i intervjuerna. Sedan diskuterade författarna och kom tillsammans fram till fem huvudkategorier 

som den transkriberade texten skulle kategoriseras till (Tabell 2). Efter detta så lästes texten 

igenom och relevanta citat identifierades. Dessa citat kodades sedan till någon av kategorierna. 

När all relevant data var kodad till någon utav dessa specifika kategorier så gjordes en värdering 

av de olika citaten inom kategorierna. Bland de citaten som svarade på studiens frågeställning, 

analyserades eventuella samband både vad gäller likheter och skillnader mellan de olika 

deltagarnas upplevelser. Hela analysen utfördes under kontinuerlig diskussion mellan författarna 

för att minimera risken att föra in egna värderingar i analysen samt för att öka validiteten (Polit 

& Beck 2008). 

 

Etiska överväganden 

Denna studie är en del av forskningsprojektet Phys-Cans pilotstudie som redan hade erhållit 

etiskt godkännande från Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2013/248). All 

information om deltagarna i studien och allt resultat hanterades enligt personuppgiftslagen (PUL, 

1998:204) 

 

All data, inklusive mp3-spelare, som samlades in under studien förvarades inlåst på Institutionen 

för folkhälsa och vårdvetenskap på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. All data kodades och 

transkriberades så att det inte går att koppla till någon av deltagarna. Endast författarna vet vilka 

uppgifter enskilda personer har lämnat. 
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Vidare blev deltagarna informerade om eventuella risker med att delta i studien. Riskerna skulle 

kunna ha varit att deltagaren, under intervjun, kunde ha blivit påmind om obehag och problem 

under sin behandling vilket kunde leda till att deltagaren känner sig ledsen eller orolig. En annan 

risk som fanns och fortfarande existerar är att deltagarna fick en större insyn i varandras liv. Det 

handlar både om insyn i vad deltagarna genomgick för behandling samt vad de upplevde för 

biverkningar men också en insyn i deltagarnas vardag. Det som tas upp under intervjun kan vara 

privat och väldigt känsligt för vissa. Det kan vara information som absolut inte någon annan ska 

höra. Allt ifrån sociala relationer till värderingar men också aktuell diagnos som tillexempel att 

någon fått ett återfall. Även om det tas upp innan intervjun att det som sägs under intervjun ska 

stanna där så finns det ingen officiell eller juridisk tystnadsplikt. Deltagarna får lita på varandra i 

fokusgrupperna och deras egen tystnadsplikt gentemot varandra. 
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RESULTAT 

 

Tabell 2.  

 

Kategori Underkategori 

Livskvallitet  Livskvallitet 

Vardaglig aktivitet och funktion Trötthet 

  Sömn 

  Socialt 

  Koncentration 

  Smärta 

  Bibehållen fysisk aktivitet i vardagen 

  Hinder för fysisk aktivitet i vardagen 

Humör/Kännslomessigt Ilska/Frustration 

  Oro 

  Nedstämdhet 

  Allmänt 

Möjligheter till träning Underlättande 

  Motiverande 

Hinder och svårigheter för träning Hinder 

  Brist på motivering 

 

 

Livskvalitet 

 

Eftersom att livskvalitet är en subjektiv känsla så har deltagarna använt olika sätt att uttrycka hur 

de upplevde sin tillvaro under och efter cancerbehandlingen. En deltagare kände att alla som inte 

var sjuka hade en förutsättning att ha roligt och en bra tillvaro medan deltagaren själv upplevde 

att den förutsättningen inte fanns i och med att deltagaren skulle strålbehandlas. 

 

“För alla andra skulle ju grilla och ha roligt och jag skulle sitta och åka strålas hela 

sommaren.”(Deltagare 115) 

 

En annan deltagare upplevde sin livskvalité så dålig att deltagaren gömde sig undan situationen 

och ville ignorera problemen tills denne hade blivit fri från sin cancer och då också 
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behandlingen. Detta gav följden att deltagaren tappade initiativförmåga och blev passiv i sin 

vardag. 

 

“ja, det har det gjort och jag kan säga min reaktion är att jag hukar mig bara… och 

väntar på att det ska gå över så jag har blivit liksom ganska passiv kan man 

säga.”(Deltagare 303) 

 

En tredje deltagare upplevde ett irritationsmoment i sin tillvaro genom att deltagaren fick skjuta 

upp vissa moment och lägga mer tid till att planera. Detta påverkade inte livskvalitén men gjorde 

vardagen mer påfrestande. 

 

“För det går bra så att det är liksom grejer jag flyttar fram men det är inte något som ha 

på något sätt påverkat min livskvalité tycker jag men jag får planera mer och 

så.”(Deltagare 124) 

 

En stor påverkan på deltagarnas livskvalité visade sig vara maten och glädjen som fanns i maten. 

Om mycket i tillvaron kretsade kring mat och gemenskapen runt det så fanns det en risk med att 

inte se lika mycket glädje i den delen av tillvaron längre. En deltagare upplevde att det uppkom 

en risk att bli isolerad gentemot de andra i familjen som de tidigare delat sitt mat-intresse med. 

När samtalen handlade om att få känna smakerna av mat som tidigare smakade bra så upplevde 

flera deltagare att smakförändringarna som uppkom av behandlingen, gjorde tillvaron sämre.  

 

“… man ska tycka någonting är gott att äta, det gör man ju inte nu, det är ju hemskt det 

här med att det inte smakar som det ska någonting” (Deltagare 303) 

 

“I min familj är det så att vi är väldigt liksom mycket centrerade kring mat, så det är 

väldigt socialt också... om jag tappar det och inte alls finner glädje i det så blir jag lite 

utanför.”(Deltagare 215) 

 

För att hantera den upplevda minskade livskvalitet så förklarade en av deltagarna att det hjälpte 

att få resa bort till en avskild plats där de kan vara för sig själv och bearbeta sin nuvarande 

livssituation. 

 

“Och det har varit mycket trevligt att se fram emot och veta att, men då får jag åka till 

Hjo och då får jag plocka äpplen och mysa.”(Deltagare 303) 

 

En helt annan aspekt av påverkan på livskvalitet var att några deltagare upplevde en bättre 

tillvaro. De kände att sjukdomen hade lett till en tacksamhet för det man har. Ett sätt som det 

visade sig kunde vara att de njöt av umgänget med sina nära och kära och tog vara på den tiden 

de fick spendera med dem. 
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“… jag har ju kanske blivit mer tacksam till livet. Det gjorde att den här sommaren 

tycker jag är en av mina bästa somrar jag har haft.“(Deltagare 124) 

 

 

Vardaglig aktivitet och funktion 

 

Trötthet 

Ett konsensus bland deltagarna fanns att de kände sig trötta under och efter sin cancerbehandling. 

 

“Ja, det var det fast på ett annat sätt, jag var fullständigt utslagen och orkeslös, jag 

orkade inte kliva ur sängen, jag bara”(Deltagare 103) 

 

Däremot så upplevde deltagare i de olika grupperna också att tröttheten berodde på olika faktorer 

utöver cancern som till exempel ålder, att familjen tog mycket energi eller att man oroade sig 

över framtiden och vad som skulle hända. 

 

“jag är ganska gammal, jag är ju över 70 år, så då är man ju trött ändå.” (Deltagare 

309) 

 

“tre små barn att ta hand om så då tar jag liksom och laddar det på dagen och sedan 

försöker jag liksom... orka på kvällen” (Deltagare 203) 

 

Tröttheten blev speciellt påtaglig när deltagarna försökte att aktivera sig genom dagliga 

aktiviteter som de var vana vid innan sjukdomen. 

 

“… jag känner när jag är ute och promenerar och går stavgång… jag blir trött efteråt.” 

(Deltagare 109) 

 

Vidare framkom det att vid försök att fortsätta arbeta under pågående behandling, tappade 

deltagarna ork och blev för trötta. De fick göra avbrott i vardagen för att orka med behandlingen. 

 

“Men det gick inte något bra för jag var väldigt trött när jag kom hem efter behandlingar 

och sådant där och jag menar man börjar inte jobba efter en brachybehandling” 

(Deltagare 224) 

 

Sömn 

När deltagarna började samtala om sömn och vila visade det sig att sjukdomen haft en påtaglig 

påverkan på sömnen. Flera av deltagarna förklarade att de sov sämre. Upplevelserna var mest 

centrerade kring humörpåverkan, trötthet och att man inte har lika mycket energi som tidigare. 
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“jo det vet jag när jag hade de största problemen med att sova, då blir man deprimerad, 

man var så trött så att det liknar ju ingenting”(Deltagare 109) 

 

“Ja det är möjligtvis sömnen som påverkar den där energin skulle jag vilja säga det är 

väl det enda inget annat.”(Deltagare 324) 

 

Det framkom att deltagarna hade olika syn på att vila under dagen. Några deltagare upplevde att 

det var viktigt med en paus då de kunde vila och samla krafter inför resten av dagen. Men i ett av 

samtalen så förklarades det om en taktik att försöka vara vaken för att vara trött till natten.  

 

“Jag försöker inte vila, bara för jag vill sova på nätterna. Klart vissa gånger så har jag 

ju somnat bara av ren utmattning.” (Deltagare 215) 

 

Ett stort problem som visade sig i grupperna där deltagarna hade prostatacancer var att de var 

tvungna att gå på toaletten flera gånger under natten vilket avbröt deras sömn. För vissa av 

deltagarna var detta ett omfattande problem som gjorde att de inte fick någon sammanhängande 

sömn.  

 

“Ibland har det kunnat vara var 20de var 30de minut en viss period… det gör ju det att 

man blir ju trött också… när man inte får en riktig sömn i kroppen.”(Deltagare 224) 

 

Socialt 

En deltagare berättade om hur vardagen är mer utmattande, speciellt kring sociala kontakter och 

uppgav att den sociala faktorn kunde medföra att deltagaren inte orkar med sin vardag.  

 

“ja, så det är ju vissa dagar som vänner vill komma med lunch eller så vill de äta lunch 

med mig men så känner jag att det där var dumt … därför att det blir väldigt jobbigt på 

kvällen.”(Deltagare 203) 

 

Deltagarnas upplevelse av det sociala behovet och de sociala vanorna skilde sig mellan både 

individer och grupper då en deltagare hävdade att den sociala delen av vardagen inte hade 

påverkats alls. En annan deltagare menade dock att behandlingen bidrar till en isolerad vardag då 

sociala aktiviteter inte tycktes vara genomförbara. 

 

“Men för övrigt så inte påverkar det mig socialt med umgänget och bekanta och 

sådär.”(Deltagare 224) 

 

“Nej men det är ju så, så jag har varit ganska isolerad kan man ju säga genom att det var 

svårt att göra aktiviteter och sådär”(Deltagare 124) 
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När det diskuterades om vilka i sin närhet deltagarna hade berättat för om sin cancerdiagnos, så 

hade alla deltagarna en unik berättelse. Vissa hade inte berättat för någon, vissa hade endast delat 

med sig av informationen till familjen. Samma deltagare som kände sig isolerad socialt hade valt 

att berätta för alla i sin närhet, även grannar och personer han inte känner speciellt väl och 

uppfattade ett stort stöd från dem. 

 

“Intressant du säger det här att du har valt att hålla det inom familjen. Jag har däremot 

gjort tvärtom, har valt att vara ganska öppen och det är både på gott och ont… det som 

är på gott det är att man får väldigt mycket stöd av personer.” (Deltagare 124) 

 

Koncentration 

Alla deltagare som yttrade sig om koncentrationssvårigheter förklarade att en påtaglig förändring 

i sin koncentrationsförmåga upplevdes i vardagen. Deltagarna uttryckte även en frustration över 

att inte kunna utföra enkla uträkningar. I samband med trötthet så tyckte deltagarna att läsning 

inte ger samma upplevelse som innan påbörjad behandling och intresset för det avtar samtidigt 

som det upplevdes som ett irritationsmoment när tröttheten och förmågan att komma ihåg läst 

text försämras. 

 

“För jag skulle räkna något helt enkelt tal samma dag som jag hade fått, nej jag fick inte 

ihop det i huvudet. Jag kan inte förklara det på ett annat sätt… Jag kunde inte räkna på 

maskin heller… och likadant, jag läser ganska mycket. Periodvis, men det är precis som 

att jag kommer inte ihåg.”(Deltagare 115) 

 

Smärta 

När deltagarna diskuterade smärta så beskrevs det i ett av samtalen att deltagarna upplevde 

smärta relaterat till biverkningarna från behandlingarna, men att de valde att pina sig igenom 

smärtan. 

 

“jag är en självplågare, lederna är svullna och bara sväller och gör ont”(Deltagare 403) 

 

Andra deltagare har hittat sätt att undvika sin upplevda smärta genom att undvika smärtans 

utlösande faktor. 

 

“Så jag kunde inte ligga på rygg och så utan jag var tvungen att ligga på ett speciellt sätt 

för att det inte skulle göra ont.”(Deltagare 324) 

 

Men när de blev tillfrågade om smärtan hade påverkat deras vardag så var flera av deltagarna 

överens. Även om det förekom smärta under pågående cancerbehandling så var det inte smärtan 

som visade sig vara det största hindret i vardagen. 
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“Intervjuaren: … men har ni känt att den här smärtan som ni har. Den har inte påverkat 

er fysiskt i era vardagliga liv?  

Flera deltagare: Nej 

 

Bibehållen fysisk aktivitet i vardagen 

De flesta deltagarna var motiverade till att försöka bibehålla en fysisk aktivitet i vardagen under 

sin behandling och försöka hitta möjligheter till att dagligen aktivera sig. Vissa deltagare hade 

även aktiviteter sedan innan insjuknandet som de inte var villiga att sluta med fast dessa 

aktiviteter hade blivit betydligt svårare att genomföra sedan dess. Dock kunde den aktiviteten 

upplevas som övermäktig då den fysiska funktionen och kapaciteten skiljer sig beroende på vart i 

sin behandlingscykel man befinner sig.  

 

“Och då har jag en slinga jag går som är ungefär 4 km så går jag ut... Men ibland går 

jag bara till sophuset alltså man känner att man liksom …(börjar gråta)”(Deltagare 303) 

 

Andra deltagare beskrev att de gör ytterligare för att bidra med aktivitet till sin vardag genom att 

utföra ärenden på ett annorlunda sätt så de känner sig tvungna att aktivera sig desto mer. Även 

om det upplevdes som mer mödosamt så kände deltagarna att den extra aktiviteten bidrar till en 

mer tillfredställande vardag. 

 

“ska jag köpa en ostbit så går jag inte till närmaste utan jag väljer någon affär som 

ligger längre bort och så går jag. Inte ta den enklaste vägen utan att man liksom, tar lite 

extra, och får lite gratis på så vis.”(Deltagare 215) 

 

Hinder för fysisk aktivitet i vardagen 

Deltagarna uppmärksammade att det fanns biverkningar efter behandlingen och symptom av 

cancern som påverkade deras möjlighet att bibehålla en viss grad av fysisk aktivitet. Det 

handlade till exempel om att de inte kunde jobba i trädgården eller att de var tvungna att göra 

avbrott under kortare resor. 

 

“jag var ute och åkte motorcykel i måndags för det var så himla gott väder, jag var ju så 

pissnödig så att jag nästan inte kunde hålla tätt så jag nästan pinkade ner mig innan jag 

hann av och få av mig brallorna”(Deltagare 109) 

 

Flera deltagare upplevde att de kände sig svagare och att de hade sämre kondition. Detta 

hindrade dem när de försökte utföra lättare fysiska aktiviteter. Flera uttryckte en vilja att fortsätta 

vara aktiv men att det var svårt om de inte hade någon kraft att göra det.  
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“Och sedan tycker jag att jag har blivit svagare. Nu i sommar här, jag liksom tappar i 

styrka och kraft i armar och sådant där och jag tappar flåset och det tror jag beror på 

mig själv...”(Deltagare 224) 

 

Humör/Känslomässigt 

 

Ilska/Frustration 

Något gemensamt för många av deltagarna var att de uppfattade humörförändringar efter att ha 

påbörjat cancerbehandlingen. Den vanligaste förändringen var en upplevelse av att tålamodet 

inte var detsamma som innan påbörjad behandling. Deltagarna kunde även känna sig 

provocerade av sin omgivning på ett annat sätt än tidigare. 

 

“Jag har ganska kort stubin i vanliga… Men jag tror nog att den har varit ännu kortare 

nu”(Deltagare 115) 

 

Ett moment som deltagarna fick erfara och som bidrog till tydlig frustration var den väntetid som 

de fick utstå i väntan på att bli informerade om provsvar eller resultat på undersökningar. Denna 

väntan upplevde deltagarna som problematisk då de inte visste hur man skulle ta tag i situationen 

innan de fick sin diagnos.  

 

“jag som patient förstår inte att jag ska gå och vänta i tre månader, 4 månader och 

komma till första röntgen, sen ska jag vänta i tre veckor för att komma till andra röntgen 

sen ska jag vänta på svar från dom här röntgen i tre veckor och sen så vänta, vänta, 

vänta”(Deltagare 209) 

 

Oro 

När det samtalades om oro fanns det många olika upplevelser att diskutera omkring, en del var 

oroliga för de hade personer i sin närhet som avlidit i cancer. Andra upplevde att behandlingen i 

sig var det största orosmomentet eftersom det var då de blev påminda om att de har en allvarlig 

sjukdom. En annan del av deltagarna var främst oroliga för att deras anhöriga blev så pass 

påverkade. 

 

“Men det tycker inte han utan jag är sjuk, och det märker jag på folk runt omkring också 

att man anses som sjuk”(Deltagare 115) 

 

Dessa deltagare tyckte sig uppleva en känsla av trygghet i vardagen för det mesta. Oron blev som 

mest påtaglig då behandlingen och de biverkningar som är förknippad med sjukdomstillståndet 

gjorde sig påminda. Men ändå upplevde de att denna känsla inte påverkade deras vardag utan 

yttrade sig mer som en medvetenhet och tankegång. 
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“Nej jag känner mig också väldigt trygg sedan har det funnits vissa perioder kan man 

säga, när jag började strålbehandlingen… och då insåg jag att det var på allvar… 

(Deltagare 124) 

 

Det fanns dock deltagare som upplevde stor oro kring sin cancer. De diskuterades mycket kring 

personer i omgivningen som blev sjuka med samma diagnoser och när det inte gick bra för dem 

så påverkade det deltagarna och de insåg att samma sak kan hända dem själva. En deltagare har 

även fått cancer mer än en gång och detta påverkade deltagaren så att denne uppfattade cancer 

som något man lever med resten av livet, inget som botas. 

 

“cancer blir man inte frisk från, den sover, den väntar på att slå till igen och nu har den 

gjort det för mig, så jag blev väldigt ledsen och tyckte det var jättejobbigt”(Deltagare 

303) 

 

“Men orolig har jag varit sedan jag fick resultaten… Och jag har ju haft faktiskt några 

bekanta som har gått bort väldigt tidigt just i prostatacancer dessutom.”(Deltagare 224) 

 

Nedstämdhet 

En annan känsla som för några av deltagarna var en självklarhet att den skulle infinna sig var 

nedstämdhet. Det var lite olika tankar om vad som orsakade nedstämdheten, om det var 

behandlingen i sig eller om andra faktorer blev mer påtagliga i samband med behandlingen och 

på så sätt orsakade nedstämdheten. 

 

“Självklart och man får säga att man är ledsen, jätteledsen jag tycker det är jättetråkigt, 

jag hade hellre velat vara frisk”(Deltagare 103) 

 

En faktor som diskuterades var den sociala aspekten. En deltagare ville inte träffa folk för att 

denne kände sig nedstämd. Samtidigt så insåg deltagarna i samtalet att det också resulterade i 

mer nedstämdhet om man isolerade sig från sociala kontakter. 

 

“Och då är det inte så lätt att hålla humöret uppe och så orkar man inte med sociala 

kontakter riktigt för att man vill inte riktigt utan man vill vara ifred, förmodligen är inte 

det rätt lösning det heller”(Deltagare 203) 

 

För en av deltagarna så var nedstämdheten en väldigt stor del av vardagen. Däremot så hade 

denne en specifik faktor som det inte finns möjlighet att påverka. När deltagarens sambo 

lämnade deltagaren precis innan beskedet om att dennes cancer var i remission blev det svårt att 

hitta motivation. 
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“Mötet hos doktorn menar jag, fyra dagar innan så kommer min sambo och säger att hon 

vill separera … och då infinner sig den här sorgen och alltihopa det här, man blir 

lämnad och... ledsamheten att vara ensam och alltihop”(Deltagare 209) 

 

Coping 

En deltagare hävdade att den känslomässiga aspekten inte hade påverkats överhuvudtaget i och 

med cancerbehandlingen på det sätt att det skulle ha påverkat dennes vardag. Men ändå att det 

hade blivit någon förändring som denna deltagare kopplar ihop med hormonbehandlingen. 

 

“Men däremot lite känsligare… det har jag blivit. Jag vet inte varför men dom säger att 

det har med hormonerna att göra.”(Deltagare 224) 

 

Något som deltagarna ansåg var viktigt var att prata om sin cancer med anhöriga på ett lättsamt 

och humoristiskt sätt dels för att avdramatisera sjukdomen så deltagarna kan prata om den mer 

öppet bland vänner och familj men samtidigt lära sig själva att hantera situationen. Detta gjorde 

att deltagarna fann större stöd hos de som har blivit informerade om deras diagnos. 

 

“Ja men det måste vara lite humor i alltså då är det liksom lättare. Man måste ju kunna 

få skämta lite grovt också liksom på något vis.”(Deltagare 315) 

 

Möjligheter till träning 

 

Underlättande faktorer 

Deltagarna förklarade att de anpassar sin vardag efter de möjligheter som underlättar för dem att 

vara fysiskt aktiva. Vissa hittar lösningar på de problem som uppkommit under sjukdomens 

förlopp till exempel vad de ska göra om all ork plötsligt skulle försvinna. Det var också deltagare 

som på grund av fysisk begränsning inte kunde motionera utanför sitt hem. Lösningen blev att 

införskaffa utrustning till att träna i hemmet. Även bostadssituationen reflekterade deltagarna 

över om hur den kan främja träning och aktivitet. Till exempel en deltagare som bor i närheten 

av naturen och blir på så sätt motiverad till att träna. 

 

“det är väl ingen super-lösning alltså men jag tar med mig en banan, jag tar med mig 

telefonen, jag tar med mig lite pengar så kan jag ta bussen hem, alltså jag liksom för att 

kunna genomföra det där promenerandet så”(Deltagare 203) 

 

Vissa deltagare funderade över lösningar och hade idéer på vad som skulle kunna underlätta för 

dem att börja träna regelbundet. En idé var att om det fanns en träningslokal med personer som 

har samma fysiska förutsättningar som dem samt en förståelse för deras situation så skulle det 

kännas lättare eftersom många deltagare inte vill gå till gym då de känner sig uttittade i både 

träningslokalen och i omklädningsrummet. Samtidigt upplevde deltagare att med den fysiska 
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begränsningen som behandlingen har bidragit med så har de börjat överväga andra 

träningsformer som de tidigare inte varit intresserade av. 

 

“Jag tänkte att det skulle nästan vara lite bra med något litet ska man säga onkolog-

gym”(Deltagare 215) 

 

Motivation till träning 

Då forskningsprojektet Phys-Can diskuterades konstaterade deltagarna att de var positivt 

inställda till att delta i studien för att bli motiverade till att träna. Målet med träningen för 

deltagarna var att få mer ork och på så sätt en ökad livskvalitet. Många upplevde att de inte var 

tillräckligt motiverade till träning men att detta projekt skulle kunna bidra till ytterligare 

motivation. 

 

“Men jag tycker det är en fantastisk möjlighet så jag ser fram emot det och det är roligt 

och intressant.”(Deltagare 403) 

 

“För att jag har tappat så pass mycket i kraft och kondition tycker jag att jag har gått upp 

i vikt, det var därför jag hoppade på det att jag får en spark i arslet.”(Deltagare 224) 

De deltagare som hade tidigare erfarenhet av regelbunden träning var mer motiverade än andra 

deltagare eftersom de insåg vilka positiva effekter det kan ha på kroppen som till exempel mer 

ork eller smärtlindring. 

 

“jag har ju tränat lite på gym förut, man har ju lite taskiga muskelfästen, så jag har ju 

märkt att det har blivit bättre med lite träning.”(Deltagare 109) 

 

Andra deltagare som inte hade tränat regelbundet tidigare men som ändå var motiverade till att 

börja träna utöver den vardagliga aktiviteten upplevde att de behöver någon slags hjälp med att 

komma igång. Främst hjälp med rutiner och hur de ska lägga upp sin träning för att uppnå de mål 

som deltagarna sätter.  

 

“…motion nästan är medicin det också. Man behöver ju ha stark kropp för att klara nästa 

behandling alltså det är mycket bättre att gå in i nästa kur med liksom lite mer 

power”(Deltagare 215) 

 

Hinder och svårigheter till träning 

 

Hinder till träning 

Flera av deltagarna hade insätt att de borde motionera för att må bättre. Några av deltagarna har 

tidigare varit fysiskt aktiva och tränat. De som har försökt vara aktiva, både innan, under och 
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efter sjukdomen har stött på hinder. Ett hinder var att deltagarna inte orkade träna i samma 

utsträckning som tidigare.  

 

“inte om jag hade fått en miljon vet jag inte om jag hade gjort det… jag orkade inte gå ur 

sängen, jag var fullständigt orkeslös”(Deltagare 103) 

 

“det finns liksom ingen stuns, det är som att benen kan inte riktigt falla ifrån det här gång 

till jogg”(Deltagare 203) 

 

Det visade sig även genom att flera olika betungande problem i vardagen lade sig på hög och 

blev övermäktigt för deltagarna. 

 

“Men nu har jag varit förkyld och då blev det bara för mycket att förutom att inte ha 

några smak, att inte ha någon ork och att inte ha något hår, att då har jag liksom tyckt 

att, nu skiter jag i det här så la jag mig.”(Deltagare 203) 

 

Andra hinder som deltagarna mötte grundade sig i biverkningarna efter cancerbehandlingen. Det 

kunde till exempel handla om oro för att man ska kräkas eller att man behöver pausa och göra 

avbrott från träningen. Olika sätt att hantera detta var att ignorera riskerna eller att pausa när det 

behövdes. Ett annat sätt var att undvika träning då symptom som magproblem uppkommer. 

Deltagarna blev tvungna att planera sin träning i större utsträckning än tidigare. 

 

“vad händer om jag sätter mig, eller ramlar ihop eller kräks bakom ett träd, vad ska jag 

göra. Alltså man kan inbilla sig massa saker men nu har jag liksom hittat att jag sätter 

mig väl då om jag inte orkar”(Deltagare 203) 

 

Några deltagare upplevde ett stort hinder i okunskapen om sin sjukdom och eventuella 

biverkningar. De valde att inte träna eller gå ut för att man var orolig för vilka biverkningar som 

man trodde kunde uppkomma när som helst och utan förvarning. Detta gjorde att deltagarna hade 

svårt att planera vardagliga aktiviteter och träning. Deltagarna upplever att det här hindret hade 

kunnat undvikas om de hade fått mer utförlig information om eventuella symptom av sjukdomen 

och möjliga biverkningar av behandlingen. 

 

“Men visst blir man hindrad ändå, alltså jag tycker också när det är osäkerheten hur 

sjutton blir det för mig då, man hört alla biverkningarna. Och jag visste inte tänk om, det 

kanske blir något alldeles hemskt, jag kanske får något kräksanfall.”(Deltagare 215) 

 

Förutom ork, okunskap och biverkningar så upplevde några av deltagarna hinder som var 

specifika för just dem. En av deltagarna hade innan cancerdiagnosen haft problem med höfterna 

vilket har varit smärtsamt vid försök till träna. Detta är ett hinder som inte deltagaren själv kan 
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påverka. Deltagaren beskriver att denne försöker utföra vardagliga aktiviteter i trädgård och 

liknande men att träning inte alls går. 

 

“Ja jag försöker ju vara som vanligt då men det här med motion och sådant har ju aldrig 

fungerat för jag har lite problem med höfter och sådant där va men det där att sköta 

trädgården och snickra och allt sådant där det försöker jag att göra ändå.”(Deltagare 

324) 

 

En annan faktor som var svår att påverka, och som har hindrat vissa av deltagarna var för de som 

haft en infart kvar för cytostatikabehandling, till exempel en PICC-line. En av deltagarna 

upplevde sin PICC-line som ett stort hinder i och med att denne inte fick simma med den. För 

denne deltagaren så var simning den bästa träningsformen och att då inte få utöva denna 

träningsform blev det ett stort hinder. 

 

”Ja men det är PICC-linen. För det frågade jag om nämligen om jag tänkte att kunde 

man inte plasta in den ordentligt så kan jag simma. Men det fick jag inte.”( Deltagare 

115) 

 

En tredje deltagare förklarade att denna redan testat på flera olika former av träning. Detta för att 

deltagaren levt med diabetes i flera år. Deltagaren upplevde att det var ett hinder och att det inte 

var en idé att testa på andra former av träning. 

 

“Eftersom att jag är diabetiker, så har jag redan innan provat ut vilken motion som är 

bäst för mig. Och det är promenader. För annan som på Friskis och svettis och annat 

sådant där det blir för mycket. Och då får man känning.”(Deltagare 515) 

 

Brist på motivation till träning 

Deltagarna upplevde att de inte är motiverade till att delta i regelbunden träning utöver den 

dagliga aktiviteten. Mycket grundade sig i att de inte kände att de har orken att börja träna och att 

de i sådana fall skulle uppleva träningen som ett tvång. 

 

“Jag trodde det var något annat fel på mig för ingen sa någonting att jag skulle bli … ja, 

orkeslös och lite deprimerad, lite såhär håglös kan man säga, jag tvingar mig till att göra 

saker, motionera och gå och vara ute”(Deltagare 503) 

 

Ytterligare brist på motivering grundar sig i att deltagarna inte har tränat tidigare. En tendens 

som iakttogs var att dessa deltagare upplevde att träningen skulle skapa fler problem som inte var 

värda att lösa för att börja träna, till exempel att införskaffa träningskläder. I andra fall noterades 

det att deltagare som inte tränat tidigare inte ville börja träna eftersom att de kände sig obekväma 



22 
 

i sin träningssituation och skulle skämmas över att inte ha samma förmåga som de andra i 

träningslokalen. 

 

“… jag skulle inte kunna gå och träna för jag har inga träningskläder… jag är inte 

särskilt motiverad att gymma, det kan jag ju säga” (Deltagare 303) 

 

“för jag skulle tycka det var pinsamt på Friskis och svettis om jag måste kliva av spinning 

cykeln efter halva passet.“(Deltagare 103) 

 

Vid fråga om deltagarna var villiga att åka till närmaste stad för att träna så kunde det konstateras 

att de deltagare som bodde på landsbygden inte var motiverade att pendla för att delta i träningen 

utan de ville helst träna antingen i närheten av hemmet eller i sin egen bostad. Samtidigt så var 

vissa deltagare inte villiga att betala medlemskap i ett gym nära hemmet för att kunna motionera 

regelbundet. 

 

“Men det är ogörligt att sitta och åka för mig, det är 20 mil fram och tillbaka, så det går 

inte ” (Deltagare 209) 

 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultat 

Det kan konstateras att upplevelsen av cancer är subjektiv, alla deltagare hade olika sätt att 

relatera till sina problem och möjligheter i vardagen. Den största skillnaden mellan deltagarna 

berodde främst på vilken behandling för sin cancer de mottog. Många upplevde en nedsatt 

livskvalitet på grund av att vissa aktiviteter som de tidigare njöt av inte kunde utföras på grund 

av biverkningar. Någonting som alla kommenterade var att de upplevde en minskad möjlighet till 

att vara fysiskt aktiv jämfört med tiden innan påbörjad behandling, men också att behandlingarna 

kunde ta upp en stor del av den vakna tiden. Dock kvarstår en önskan hos flera av deltagarna att 

vara fysiskt aktiva och de hade förhoppningar att aktiviteten skulle bidra till mer ork. Andra 

faktorer som hindrade deltagarna till att vara fysiskt aktiva, som var relaterade till cancern, var 

bland annat PICC-line eller stomi. Ett annat hinder var att deltagarna som saknade tidigare 

erfarenhet av träning inte hade kunskapen om hur de skulle börja träna på ett adekvat sätt. De 

flesta deltagarna upplevde också att de inte riktigt var kapabla till att fortsätta fungera socialt på 

samma sätt som innan påbörjad behandling. Vissa upplevde att sinnesstämningen och humöret 

blev påverkat av diagnosen och deras behandling. 
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Resultatdiskussion 

Livskvalitet 

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och alla deltagare hade olika åsikter om hur cancer och 

dess behandling hade påverkat deras uppfattade livskvalitet. Deltagarna ansåg att cancern hade 

minskat den upplevda livskvaliteten på olika sätt. Några av deltagarna berättade om hur 

upplevelsen av mat och smakkänsla hade påverkat dem till en mer blek vardag. Dessa deltagare 

hade även en känsla av att de gick miste om mycket socialt då många anhöriga samlades runt 

måltider. En del av deltagarna förklarade att tröttheten och de eventuella sömnsvårigheter som 

kunde uppstå kunde påverka livskvaliteten genom att de inte var lika initiativtagande som 

tidigare. Detta bidrog till en känsla av att vardagen inte blev lika innehållsrik utan mer passiv. 

Några deltagare försökte skydda sig från den försämrade vardagen genom att ignorera de 

problem som cancern och behandlingen gjorde påtagliga vilket resulterade i en ännu mer passiv 

vardag då deltagarna undviker alla aktiviteter som bidrar till att sjukdomen gör sig påmind. 

Denna upplevda försämrade livskvalitet skulle kunna underlättas med hjälp av motion. Grimm et 

al (2002) visar på att de som lyckas vara fysiskt aktiva under behandling har i större utsträckning 

en högre upplevd livskvalitet samt att ångest och oro kan upplevas som mindre påtaglig vid 

regelbunden motion. Om dessa deltagare hade blivit informerade om detta i ett tidigt skede av 

deras behandling så kunde en del av denna oro och försämring av livskvalitet undvikas och bidra 

till en bättre vardag för deltagarna. 

Samtidigt så håller deltagarna med om att situationen kan underlättas genom att göra ett avbrott 

från denna vardag då mycket cirkulerar runt cancern och behandlingen. En deltagare upplevde att 

åka bort från vardagen till ett landställe gjorde att denne kunde möta situationen med ny ork. 

Vissa deltagare upplevde inte en nedsatt livskvalitet utan tyckte att de lyckades anpassa vardagen 

efter de förutsättningar som cancern orsakar. Något som dessa deltagare belyser är att när de 

uppfattar att de har lyckats anpassa vardagen så känner en annorlunda uppskattning till livet. En 

deltagare berättar att höstens färger upplevdes starkare och den senaste sommaren som denne 

spenderat med sin familj var den bästa på flera år eftersom denne uppskattade den tiden som var 

kvar i högre grad. 
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Trötthet 

Det finns ett antal gemensamma faktorer till de flesta deltagare i denna studie som kan belysas. 

Någonting som alla deltagare nämnde var trötthet. Alla deltagare upplevde sig vara tröttare än 

innan påbörjad cancerbehandling men de olika deltagarna drog egna slutsatser att det berodde på 

olika faktorer. Visa deltagare kunde direkt relatera tröttheten till deras cancerbehandling, främst 

de som fick cytostatika på en fyraveckorscykel som upplevde att veckan efter dem mottagit 

cytostatika så kände sig dessa deltagare som värst under cykeln medan veckan innan behandling 

så mådde de som bäst. De deltagare som endast fick strålning och hormonbehandling för sin 

cancer upplevde också en trötthet men inte lika fysiskt påtaglig. Många av dessa deltagare 

förklarade det som en psykisk trötthet som berodde i större utsträckning på en ovisshet om deras 

sjukdomstillstånd samt okunskap och bristfällig information från sjukvårdspersonalen. De 

hormonbehandlade deltagarna borde motiveras ytterligare eftersom det är väldokumenterat att 

fysisk aktivitet har en positiv effekt på biverkningar relaterat till hormonbehandling (Harrington, 

Schwenke, Epstein, 2013). Tidigare forskning visar även att regelbunden motion får just 

patienter med prostata eller bröstcancer att uppleva reducerad fatigue och trötthet relaterat till sin 

sjukdom, därför borde patienter informeras om detta av sjukvårdspersonal innan de påbörjar 

behandling så de har kunskapen om att denna upplevda trötthet kan lindras i ett tidigt skede så 

denna biverkning kan i största möjliga mån undvikas (Cramp, Byron-Daniel 2012). 

 

I relation till tröttheten så beskrev många deltagare olika sömnstörningar. De deltagarna som led 

av prostatacancer beskrev utförligt att den största faktorn till trötthet och sömnproblem var på 

grund av problem med prostatan och att de var tvungna att gå upp och kissa ett flertal gånger per 

natt. Dessa deltagare beklagade sig över att bristen på sammanhängande sömn bidrog till en 

mindre aktiv vardag och ökad trötthetskänsla utöver vad ovissheten om sjukdomstillståndet 

bidrog till. Denna trötthet upplevdes som det mest betydande hindret i deras vardag. Många 

deltagare upplevde att den minskade orken var den största bidragande faktorn till en försämrad 

daglig aktivitet. Några deltagare berättar om hur de mest ligger i sängen eller soffan större del av 

den vakna tiden och att de ibland upplever att endast gå utanför ytterdörren känns som en stor 

utmaning. När dessa deltagare väl orkar vara fysiskt aktiva så uppkommer även där problematik 

med trötthet då deltagare berättar att benen inte kan falla från gång till en snabbare aktivitet som 

till exempel jogging. Det går ofta att motivera denna patientgrupp genom att förklara de 
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evidensbaserade fördelar som denna typ av motion bidrar med och de fördelarna kan oftast direkt 

appliceras på patienters besvär utav sjukdomen och dess behandling. Många beskriver trötthet 

och sömnproblem som stora faktorer som påverkar deras vardag men också oro relaterat till 

deras cancer och de uppkommande symptomen som upplevs. När dessa problem beskrivs så är 

det väldokumenterat att regelbunden fysisk aktivitet är kopplad till en bättre upplevd vardag med 

mätbar förbättring på just trötthet, minskad oro och mindre sömnsvårigheter (Chakravarthy et al, 

1997) 

 

Brist på kunskap 

Ett hinder för fysisk aktivitet var att många deltagare uppfattade att de inte hade blivit tillräckligt 

informerade och således hade dålig kunskap om behandlingarnas biverkningar. På så sätt blev de 

mindre motiverade att delta i aktiviteter eftersom de inte visste hur de skulle uppleva dessa 

biverkningar i en ovan situation. Deltagarna ansåg att de inte kunde förutse hur de skulle reagera 

när man i en pressad miljö plötsligt skulle bli påtagligt påverkad av en biverkan och därför 

försökte de undvika sådana situationer som att till exempel behöva kräkas på en allmän plats. 

Denna okunskap har påverkat deltagarnas vardag i och med att de inte har mod att försätta sig i 

ovana miljöer eller aktiviteter som dels skulle kunna ha inverkan på sociala aspekter men också 

som kan leda till minskade möjligheter till fysisk aktivitet. Detta resulterar i att deltagarna endast 

rörde sig i bekanta områden och var inte villiga att delta i sysselsättningar som inte deltagarna 

kände sig säkra med. 

 

Humörpåverkan 

Några deltagare upplevde att de någon gång under behandlingens gång, av olika anledningar, 

blev nedstämda på grund av själva diagnosen. Upplevelsen av sjukdomskänsla och insikten i sitt 

egna tillstånd kunde bli påtaglig. En del av deltagarna tyckte att de praktiska delarna var mest 

påtagliga, till exempel en deltagare som blev strålningsbehandlad på sommarhalvåret och 

upplevde att det var påfrestande att bli behandlad medan de andra i deltagarens närhet njöt av sin 

semestertid. Andra upplevde perioder av nedstämdhet när de blev påminda om sitt 

sjukdomstillstånd i former av sjukhusbesök och när anhöriga och andra påminde deltagarna om 

tillståndet. Nedstämdhet påvisades också när deltagarna kom till insikt om sin fysiska 

begränsning som behandlingen har bidragit med. Den forskning som beskriver detta problem, 
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undersöker vad som kan upplevas som underlättande relaterat till emotionella problem. 

Resultatet av denna forskning visar att för personer som känner sig nedstämda så har talterapi 

med utbildad personal visat tendenser till en förbättring humörmässigt (Black et al, 2012). 

 

Inställning till livssituation 

Alla deltagare medgav under intervjuerna att cancern var besvärlig att leva med men den största 

problematiken som deltagarna upplevde var att andra belastande faktorer och problem blev mer 

påtagliga på grund av cancern. Deltagarna var överens om att problem i vardagen tycktes mer 

omfattande under cancerbehandlingen och många av dessa problem var deltagarna inte redo att 

lösa eftersom biverkningarna var så pass omfattande. Ett litet problem kunde förstoras upp och 

deltagarna kunde tidigt inse att de inte hade orken att lösa problemet. Till exempel vid fråga om 

intresse att delta i Phys-Cans träningsprogram kunde problem som att inte ha träningsutrustning 

upplevas som ett tillräckligt stort problem för att neka den möjligheten då omständigheterna 

kändes för övermäktiga. Även de som var till vardags mycket fysiskt aktiva så kunde små 

problem bidra till en brist i motivationen. En deltagare berättade om att denne blev förkyld och 

att det tillsammans med att vara orkeslös och inte ha någon aptit var tillräckligt för att deltagaren 

inte ville fortsätta med fysisk aktivitet under den närmaste tiden. För att kunna motivera dessa 

personer och undvika att de hinder som redan är befintliga inte bidrar till en ytterligare 

upplevelse av svårigheter till att vara fysiskt aktiv så beskriver Bourke et al (2013) att dessa 

personer borde förändra sitt beteende. Genom att ändra sitt förhållningssätt till den fysiska 

aktiviteten så bidrar det till en minskad känsla av att den är så pass krävande att de inte orkar 

delta. Denna attitydförändring till träning skulle bidra med en aktivitetsökning som i sin tur 

skulle kunna öka välbefinnande och minska den upplevda omfattningen av problemen kring 

cancers symptom och behandlingens biverkningar. 

 

Träning 

Många deltagare beskriver hur de har bytt ut mer intensiv träning som till exempelvis 

långpromenader eftersom de inte orkar bibehålla en intensiv aktivitet under pågående 

cancerbehandling. Biverkningarna utav denna behandling kan också påverka aktiviteten på ett 

sådant sätt att den måste avbrytas av olika anledningar som till exempel toalettbesök. Det fanns 

även faktorer och vanor som påverkade deltagarnas aktivitet som inte var relaterade till cancern 
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utan uppkom innan diagnosen fastställdes. Dessa faktorer blev mer tydliga under den pågående 

behandlingen och påverkade deltagarnas förutsättningar till den fysiska aktiviteten. Vissa 

deltagare hade varit mycket fysiskt aktiva innan diagnosen vilket påverkade dem dels genom ett 

intresse av att fortsätta vara fysiskt aktiva men samtidigt kom dessa deltagare till insikt att det 

inte var möjligt att bibehålla samma nivå av aktivitet. Då bidrog erfarenheten antingen till en 

brist på motivation att fortsätta eller en problemlösande tankegång till att anpassa aktiviteten 

efter kapacitet. Det fanns även deltagare som innan cancerdiagnosen hade fysiska nedsättningar 

som direkt påverkade deras aktivitet på ett försvårande sätt som till exempel diabetes, stela höfter 

eller nedsatt syn. Dessa nedsättningar upplevdes också bidra till mindre motivation att pröva nya 

träningsformer då de inte kunde förutse hur deras nedsättningar skulle påverkas. Eftersom studier 

visar på ett samband mellan fetma och recidiv av cancer är det viktigt att motivera alla 

cancerpatienter till en aktiv livsstil för att förhindra återfall och ett utökat behov av vård. 

(Harrington, Schwenke, Epstein, 2013). 

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att deras tidigare erfarenhet inte har påverkat studiens resultat eftersom att 

erfarenheterna de har inom områdena cancer och fysisk aktivitet är objektiva. Ingen av 

författarna har haft någon form av relation eller nära kontakt med en cancerdrabbad person. 

Erfarenheterna som författarna har kommer ifrån kurserna på sjuksköterskeprogrammet som 

berör cancer. 

 

Vad gäller faktorn att det är två författare som utför studien är också en fördel. Risken med flera 

författare är att det tillkommer mer erfarenhet som kan påverka analysen men samtidigt så skapar 

det en möjlighet till diskussion om fördelar och nackdelar med olika val som författarna har 

ställts inför under studiens utförande. Författarna upplever att det endast ökar trovärdigheten av 

studien av att ha varit två författare istället för en. 

 

Vid intervjuernas genomförande så var de ansvariga för Phys-Can-studien som intervjuade vid 

de tre första tillfällena, medan författarna för denna studie intervjuade vid det sista tillfället. 

Detta gjorde också att det var en kvinna som intervjuade de första tre grupperna där två grupper 

endast bestod av kvinnor och en grupp endast bestod av män. I den sista gruppen som endast 
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bestod av män så var också intervjuaren man. Detta skapar olika förutsättningar för deltagarna i 

studien och gör att resultaten från de olika grupperna kan skilja sig. Några av deltagarna kan ha 

lättare att uttrycka sig inför män eller tvärtom. För att minimera risken att olika svar ges till en 

kvinnlig respektive en manlig intervjuare, borde författarna ha intervjuat en utav grupperna med 

endast kvinnor. 

 

En faktor som har varit till författarnas fördel är att denna studie är en del av pilotprojektet Phys-

Can. Detta har inneburit att flera beslut om studiens utformning redan var gjorda innan 

författarna började med detta arbete. Urvalet av deltagare och metod för datainsamlingen var 

redan bestämt. En stor del av datainsamlingen var redan färdig när författarna började arbeta med 

projektet. Att ansvariga för Phys-Can utformade urvalet såg inte författarna som en nackdel. 

Författarna upplever att de inte hade gjort några ändringar i urvalet om de hade utformat hela 

studien själva. Det hade fortfarande inkluderat deltagare med de tre vanligaste cancerformerna 

och som hade påbörjat adjuvant behandling för sin cancer. Detta för att deltagarna då har kunnat 

få tillräcklig erfarenhet av sjukdomen, behandlingen, biverkningar och vardagen hos en 

cancerdrabbad person för att kunna svara relevant på frågeställningarna. Författarna hade även 

bara inkluderat patienter som får behandling på ett sjukhus i Mellansverige genom 

bekvämlighetsurval. Detta visar på att författarna anser att det var de bästa förutsättningarna i 

urvalet för att svara på syftet. 

 

När det gäller datainsamlingen så hade författarna valt att göra intervjuer med enskilda individer 

istället för i fokusgrupper. Författarna tror att det hade varit lättare att ställa frågor som hade gett 

mer utförliga svar som kanske kunde svara på frågeställningarna bättre. Samtidigt så förloras det 

mycket bra material i och med att det inte uppkommer en diskussion som det ofta gör i 

fokusgrupper. Dessa diskussioner kan leda till djupare svar samt att det inte blir samma behov att 

kanske tolka det en deltagare säger. Ett bättre sammanhang framträder i en diskussion än i ett 

enskilt svar. I fokusgrupper så blir det fler faktorer som kan påverka samtalet än vid intervju av 

en person. Då kan samtalet påverkas av gruppdynamik, personkemi och fördomar mellan 

deltagarna vilket skapar en risk att deltagare kanske väljer mer noggrant hur de uttrycker sig 

istället för att uttrycka vad de egentligen känner och upplever. Vid intervju av en deltagare i taget 

så elimineras dessa typer av faktorer men samtidigt så kan deltagaren då vara obekväm med att 
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svara själv. Ett annat problem med att intervjua fokusgrupper istället för enskilda personer är att 

det kan finnas potentiella deltagare som väljer att inte delta i studien för att de känner sig utsatta 

eller obekväma när de ska tala i grupp. Detta gör att det skapas ett eventuellt bortfall. 

 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna var ett instrument som skapades av ansvariga 

för Phys-Can. Författarna ansåg att guiden var ett bra instrument under fokusgruppsintervjuerna 

men hade författarna själva utformat guiden så hade de utformat den så att frågorna blivit mer 

öppna. Den existerande guiden ansågs innehålla bra men något slutna frågor och författarna tror 

att öppnare frågor hade kunnat leda till mer omfattande diskussioner. Men om författarna till 

denna studie hade utformat hela studien själva och därmed haft intervjuer med en deltagare åt 

gången, så hade intervjuguiden utformats annorlunda med mer specifika och slutna frågor som 

leder till mer precisa svar. 

 

En stor del i varför författarna anser att det har varit en fördel att ansvariga för Phys-Can redan 

utfört flera av momenten i studien var att författarna upplevde en tidsbrist och stress att bli klara i 

tid. Då upplevde författarna att de sparade tid när en del av studien redan var färdig. Tidsbristen i 

sig gör att de upplever att det kan ha påverkat analysen av data. Författarna anser att de gärna 

hade spenderat mer tid till att analysera insamlad data för att vara säkra på att alla möjliga åsikter 

och kontext framkom och att ingen viktig komponent försvunnit. 

 

Att studien redan var påbörjad innebar också att ett etiskt godkännande redan var inhämtat från 

en regional etikprövningsenhet. Detta godkännande skapade en trygghet hos författarna då ett 

etiskt godkännande från en etikprövning ger en högre etisk säkerhet jämfört med ett 

godkännande från berörd verksamhetschef, vilket hade varit alternativet om författarna hade 

utformat studien själva. Under utförandet av studien så har författarna haft en kontinuerlig etisk 

medvetenhet. Det enda som de anser har varit ett etiskt problem är att deltagarna inte har någon 

officiell tystnadsplikt mot varandra mer än en muntlig överenskommelse innan intervjun började. 

 

Författarna upplever att de inte hade kunnat påverka studien och resultatet innan den 

transkriberade texten skulle analyseras eftersom alla beslut om urval och datainsamling togs av 

de ansvariga för Phys-Can. Det första valet som gjordes av författarna var vilka kategorier som 
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data skulle sorteras under. Eftersom att resultatet ska svara på det valda syftet så ansåg 

författarna att det bästa sättet var att kategorisera mot syftet så direkt som möjligt. Därför anser 

inte författarna att det gick att välja några andra kategorier som skulle ha kunnat svara mot 

studiens syfte bättre. Det som däremot märktes var att det blev problematiskt att kategorisera 

data under kategorin livskvalitet. Detta för att många citat kunde kategoriseras under flera olika 

kategorier. Till exempel citat där deltagaren beskrev att denne inte kunde sova på nätterna och att 

det var problematiskt. Ett sådant citat kan kategoriseras som vardaglig aktivitet och funktion i 

underkategorin sömn, men det går också att tolka som att det har påverkat deltagarens 

livskvalitet. 

 

Underkategorierna valdes efter att materialet lästs igenom flera gånger. Underkategorierna 

syftade mer till att gruppera data och lättare kunna identifiera fenomen, trender samt liknelser 

och skillnader i vad deltagarna upplevt under sin behandling. Författarna anser inte att valet av 

underkategorier har påverkat resultatet märkbart. 

 

Analysmetoden som användes tillät att kategorierna kunde utformas efter en sortering av citaten. 

Men författarna ansåg att för att kunna svara optimalt på syftet för studien så gjordes 

huvudkategorierna innan, och därefter utfördes en sortering av data under dessa. 

 

När analys utförs av data från en intervju uppstår en svaghet i att upplevelserna tolkas av någon 

annan. Detta innebär att författarna för studien kan ha tolkat en deltagares upplevelser på ett sätt 

som inte deltagaren själv menade. Det betyder också att författarna som analyserat citaten lägger 

en egen värdering i ord och formuleringar baserat på tidigare erfarenheter. Detta kan skilja sig 

från deltagarens mening i vad ordet eller formuleringen betyder. Det uppstår även en tolkning 

och värdering i subjektiva känslor som till exempel livskvalitet. Författarna får försöka tänka sig 

in i deltagarens situation och analysera vad de tror är deltagarens upplevelse av den subjektiva 

känslan. 

 

När data granskades så uppkom en möjlighet att analysera det individerna uttryckte eller det som 

en hel fokusgrupp uttryckte. Författarna valde att analysera det individerna sade för sig och då 

identifiera innehåll som svarar på vårt syfte utifrån det. Däremot så har författarna försökt att 
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alltid hålla gruppdiskussionen i tanke under analysen för att minimera bortfallet av det som en 

diskussion kan belysa till skillnad från vad en individ säger själv. 

 

En faktor som författarna halt valt att inte ta hänsyn till är att det endast var kvinnor som fick 

cytostatika och män som fick strålning och hormonbehandling. Detta gör att symptom, 

biverkningar och relaterade problem kan bli olika för deltagare i studien baserat på kön. 

Författarna valde att fokusera på andra faktorer som de upplevde mer relevanta för studien. 

 

Författarna anser att denna studie har en hög nivå av trovärdighet. De upplever att de, med hjälp 

av ansvariga för Phys-Can, har hållit en hög nivå av giltighet genom utförandet av studien. Det 

som kan ha påverkat resultatet är vad för värderingar och tankar som författarna lägger i sin 

analys. Men författarna anser att de har bibehållit ett objektivt och professionellt tänkesätt genom 

hela arbetet och på så sätt gjort en tillförlitlig analys med applicerbart resultat. 

 

Klinisk relevans 

Kliniskt så har studien bra möjligheter att bättre förstå och hantera problem som personer med 

prostatacancer, bröstcancer eller kolorektalcancer kan stöta på i vardagen. Den kan hjälpa 

sjukvårdspersonal att förstå var fokus ska ligga när det ser till en patients hela vardag och 

situation. Förståelsen kan också öka vad gäller vilka problem cancerpatienter upplever under 

behandling, både vad gäller träning men också i den vardagliga aktiviteten. Studiens resultat är 

applicerbart på stora delar av den svenska patientgruppen som genomgår denna typ av 

behandling för prostatacancer, bröstcancer eller kolorektalcancer. Detta för att sjukhuset som 

deltagarna behandlades på hade ett stort upptagningsområde vilket bidrog till att deltagarna hade 

olika förutsättningar och situationer i vardagen. Till exempel så deltog personer som var bosatta i 

storstad men också personer som var bosatta på landsbygden. Studien skall inte ses som en regel 

eller riktlinje för hur patienter kommer uppleva sin vardag. Den ska ge en bild av möjliga 

upplevelser och problem som personer med dessa typer av cancer kan stöta på i sin vardag. Den 

kan även hjälpa vårdpersonal, anhöriga och personer med cancer att vara mer förberedda på 

möjliga scenarion som kan uppkomma. 
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Behov av framtida forskning 

Evidens finns som visar att en förändring av cancerpatienters inställning till fysisk aktivitet och 

vardag skulle behövas för att ytterligare motivera dem till en mer aktiv livsstil. Hur denna 

beteendeförändring skall ske och vilka medel som sjukvårdspersonal kan använda, är otillräckligt 

dokumenterad (Bourke et al, 2013). Det skulle behövas mer forskning som kan undersöka och 

utveckla metoder dels för att sjukvårdspersonal ska veta hur de kan bidra till denna förändring, 

men också hur patienterna själva kan förändra sitt beteende till en mer positiv vardag. 

 

Slutsats 

Ett tema i alla fokusgrupper var att deltagarnas hade en positiv inställning till ökad fysisk 

aktivitet samt ett intresse att anpassa sig till den befintliga vardagen. Dessa faktorer var de 

viktigaste förutsättningarna för att deltagarna skulle kunna hantera eventuella problem. Förutom 

att skapa nya möjligheter och minimera fysiska hinder till att vara aktiv så borde det vara av lika 

stor betydelse att utbilda och motivera personer med cancer mot en mer positiv vardag och 

urskilja de redan befintliga möjligheterna till aktivitet. För att undersöka detta borde studier 

utformas där patienter får genomgå olika former av intervention för att se påverkan på 

förhållningssättet till att vara fysiskt aktiv. 
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