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Sammanfattning    
Fysisk aktivitet i samband med cancer är inte en självklarhet i vårdsammanhang. För 
vissa personer kan det dock bli en drivkraft att få röra på sig och på så vis må väl trots 
sin sjukdom. Sjukvården måste våga belysa frågan om livsstil i mötet med patienten för 
att främja hälsa och förebygga sjukdom. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar 
risken att drabbas av cancer. Det har också visat sig att den som redan drabbats av 
sjukdomen bättre klarar av behandling, som cellgifter och strålning, om fysisk aktivitet 
utövas. Även rehabiliteringsfasen kan underlättas om den drabbade har en sund livsstil 
med mycket rörelse. Vi har tittat närmre på hur patienten upplever fysisk aktivitet då de 
lever med en cancersjukdom. Genom att ta del av tre självbiografier, skrivna av 
cancerdrabbade kvinnor, kunde vi se ett tydligt samband. Den fysiska aktiviteten hade 
en positiv effekt på kvinnorna, både mentalt och kroppsligt. I vår studie såg vi att 
upplevelsen av sjukdomen är individuell och även inställningen till fysisk aktivitet. 
Detta är något som sjuksköterskan bör ha i åtanke då vården planeras för patienten. 
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, cancer, upplevelse, narrativ analys, motivation, hälsa och 
balans.  
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INLEDNING 

Då en människa drabbas av allvarlig sjukdom kan detta innebära att en känsla av 
maktlöshet infinner sig. Det finns trots allt drivkrafter såsom motivation och hopp som 
hjälper människan att återfinna mening med livet. Individer drivs av olika styrkor och 
känslor. Som sjuksköterska bör man försöka tyda och ta vara på dessa egenskaper och 
använda som verktyg i vårdandet.  En viktig uppgift sjuksköterskan har är att kunna 
motivera patienten till meningsfulla aktiviteter trots svår sjukdom. 
Diagnosen cancer kan medföra stora förändringar för en persons livsvärld. Att återfinna 
hälsa och välbefinnande efter en sådan händelse kan vara en utmaning. Vi vill titta 
närmre på hur stor betydelse fysisk aktivitet kan ha vid cancer.  
Det främsta sättet att på egen hand förebygga uppkomsten av cancer är att anamma en 
sund livsstil, genom att bland annat ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet (Statens 
folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, s. 242). 
 
Under våra yrkesverksamma liv inom vården har vi stött på många olika livsöden där 
sjukdom eller allvarlig olycka drabbat individer och deras anhöriga. Sättet som dessa 
patienter, trots svåra omständigheter, lyckats hitta motivation att åter få hälsa och 
välbefinnande har fascinerat oss och därför väcktes intresset till detta ämne.  
Vi hoppas att med hjälp av studiens resultat hitta användbara verktyg i vårt kommande 
arbetsliv som sjuksköterskor där vi kan vara med och motivera patienter i svåra 
situationer. 
 
BAKGRUND 

När livet ställs på sin spets som vid svår sjukdom eller olycka kan begreppet hälsa 
kännas svåråtkomligt. Dock kan hälsa och välbefinnande infinna sig trots svår sjukdom. 
Det är med andra ord inte orimligt att må väl i sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, s.80). 
 

Begreppet hälsa  
Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv gällande begreppet hälsa. Det 
innebär att innehavandet av hälsa inte handlar om frånvaro av sjukdom och lidande. 
Begreppet ”hälsa” definieras från flera olika håll, på flera olika sätt. 
Världshälsoorganisationen (1948) definierade begreppet hälsa för över femtio år sedan 
som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte nödvändigtvis 
frånvaro av sjukdom. 
Antonovsky menar att hälsa upplevs genom en känsla av sammanhang, KASAM, vilket 
uppnås genom att man som människa kan hantera och förstå den yttre världens 
påfrestningar. Vidare ska man ha motivation till att hantera dessa påfrestningar och på 
så vis uppnå hälsa (Antonovsky 1991, ss. 37-42). 
Hälsa här i Sverige har inte samma betydelse som för människor i andra delar av 
världen. Tolkningen av hälsa speglas av rådande omständigheter i människors 
livssituationer.  
Inom den medicinska vården beskrivs hälsa som att bota sjukdom, lindra smärta eller 
återställa kroppsliga funktioner. Hälsan blir i dessa sammanhang något biologiskt.  
Att däremot förklara begreppet hälsa på ett vårdvetenskapligt sätt är inte lika enkelt. Här 
anses hälsa ha en djupare dimension. Det biologiska och existentiella måste få gå hand i 
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hand, det bör råda en balans. Det är viktigt att sjukvården tar hänsyn till dem båda. 
Enligt vårdvetenskapen handlar hälsa om hela människan, målet kan inte enbart vara 
frånvaro av sjukdom. En människa kan uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom 
och lidande. Det som i andras ögon kan ses som svårt och outhärdligt behöver inte 
upplevas som så av den drabbade. Det är individuellt hur varje person upplever sin 
situation och vad denne anser vara hälsa. Den återkommande tolkningen av begreppet 
hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att kunna utföra små och stora 
livsprojekt som man personligen anser vara av värde. Begreppet beskrivs också som 
”icke-konstant”, det vill säga att definitionen av hälsa kan skifta över tid beroende på 
livets omständigheter. Det är inte något som går att räkna ut med siffror och formler 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47-55). 
 
I Dahlberg och Segesten (2010, ss.101-102) sammanfattas begreppet hälsa som ett 
komplext begrepp. Att anse sig ha hälsa innebär alltså att känna ett välbefinnande i sin 
tillvaro, må väl och hitta kraft att ta sig an de små och stora utmaningar som livet bjuder 
på. Acceptans av sin tillvaro, trots sjukdom och svårigheter, kan ge människan en större 
möjlighet att erfara hälsa och känna livskraft. Inom vårdandet är hälsa alltid det primära 
syftet, vårt gemensamma mål. Finns det tillräckligt med kännedom om en människas 
upplevelse av vad hälsa är, blir det också möjligt att på bästa sätt gynna och stötta 
individens hälsoprocess. 
 

Behov av rörelse  
Upplevelsen av välbefinnande och känslan av att ha hälsa är ofta förknippat med att 
kunna använda sin kropp och att röra sig. Det behöver inte nödvändigtvis handla om 
avancerat idrottsutövande, eller tung fysisk ansträngning. Det som är av betydelse är 
den vardagliga rörelsen, kunna cykla till arbetet, rensa i blomsterrabatten eller leta efter 
svamp i skogen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 230-233).  
Fysisk aktivitet beskrivs av Statens folkhälsoinstitut (2011, s. 27) som en aktivitet där 
energiförbrukningen ökar. Detta kan innebära allt ifrån en promenad till jobbet, istället 
för att ta bilen, till fysisk aktivering på arbetsplatsen eller som motion på fritiden. 
Aktiviteten ska förbättra hälsan utan att personen far illa. Handlar den fysiska 
aktiviteten om att öka prestationen används uttryck såsom motion eller fysisk träning. 
  
För att främja hälsa och förebygga sjukdomar rekommenderas att man tillägnar två 
timmar och trettio minuter till fysisk aktivitet i veckan i kombination med någon 
muskelstärkande aktivitet två gånger per vecka. Intensiteten ska då vara minst måttlig 
vilket innebär att puls och andning ökar något (Statens folkhälsoinstitut & 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011). 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 230-231) skriver om att det rekommenderas en 
halvtimmas lågintensiv aktivitet varje dag. Detta kan leda till att man lever ett både 
längre och friskare liv. Något som också betonas är vikten av balans mellan vila och 
aktivitet. Dock kan man även hitta vila i en aktivitet. En rask promenad kan rensa 
huvudet från bryderier, träning i grupp med andra kan minska känslan av ensamhet.   
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 232-233) menar vidare att vi i Norden sedan några 
decennier har fått ett ökat intresse för asiatisk, kroppsmedveten, träning som till 
exempel yoga och qigong. Här strävar man efter balans mellan sinne och kropp och en 
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medveten närvaro i nuet. Att i vår stressiga livsmiljö då och då kunna njuta av stillhet 
och samtidigt stärka kroppen skulle kunna bidra till en ökad känsla av välbefinnande 
och hälsa. Som vårdare har man möjlighet att berätta för sina patienter om betydelsen av 
en sund livsstil med fysisk aktivitet och de stora vinsterna med detta. Alla utgår från sin 
individuella förmåga, och som vårdare finns man där som stöd med råd och 
uppmuntran. Orkar vårdtagaren ta sig upp ur sängen och ut på balkongen, kan det 
kanske ge lika mycket energi som en löprunda för någon annan. Det gäller för den som 
arbetar med att vårda människor, att genom samtal hitta lösningar som passar för varje 
enskild patient.  
Den som arbetar med hälso- och sjukvård bör motivera och stötta till en ökad fysisk 
aktivitet hos patienter då denna kan verka både förebyggande och som behandling. 
Speciellt bör rekommendationerna riktas till de individer där den fysiska aktiviteten är 
frånvarande (Svensk Sjuksköterskeförening u.å.). 
 

Förändrad kropp – Förändrad livsvärld 
Begreppet livsvärld är ett fenomenologiskt uttryck. Livsvärlden är individuell och 
beskrivs så som den upplevs av varje enskild individ. Det en person möter i livet, 
människor, händelser är det som ligger till grund för hur livsvärlden formas. Människan 
bemöter dessa företeelser på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter och 
upplevelser. Genom att se till en annan människas livsvärld kan vårdaren skapa en 
förståelse för sammanhanget som patienten befinner sig i. Det är inte bara kroppen som 
är utsatt utan hela människan: kropp, själ och ande (Wiklund 2003, ss. 40,70-71). 
 
Människans kropp är det centrala i människans varande och är det som förbinder oss 
med den övriga världen. Man kan aldrig säga att vi som människor har en kropp utan vi 
är vår kropp. Vid sjukdom och trauma kan kroppen komma att förändras vilken gör att 
människans samhörighet med världen därmed blir annorlunda. Människans självbild 
påverkas när kroppen inte längre fungerar som den brukar. Idag spelar det yttre en 
väldigt stor roll i hur vi uppfattas av vår omvärld och ett förändrat yttre kan påverka 
känslan av välbefinnande. En förändring av kroppen behöver inte alltid vara i en negativ 
bemärkelse. Det kan även vara förändring till det bättre som påverkar kroppens tillgång 
till världen. Att förbättra sin kondition eller bygga upp sin styrka kan förändra tillvaron 
på många positiva sätt genom en ökad tillgänglighet till livet (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 132-135). 
 

Cancer 
Cancer är ett exempel på en malign, elakartad, celltillväxt. Symtomen visar sig på olika 
sätt beroende på var i kroppen cancercellen utvecklats. Vid prostatacancer kan problem 
såsom trängningar vid miktion vara ett symtom medan vid bröstcancer kan man känna 
knutor vid palpation av bröstet (Ericson & Ericson 2012, ss. 712, 717-719). 
Cancerutvecklingen är beroende av genetiska faktorer, miljön vi lever i och vilken 
livsstil vi har. Sjukdomen finns i flera olika former men har gemensamma kännetecken 
såsom celldelning, celltillväxt och celldöd. Cancer orsakad av en inaktiv livsstil och 
övervikt har idag ökat i vårt samhälle (Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet 2008, ss.242-244). 
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Den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige var år 2008 bröstcancer. Faktorer 
som ökar risken att drabbas är främst arvsanlag, tidig första menstruation och graviditet 
efter 30 års ålder. Även övervikt och stor alkoholkonsumtion ökar risken att drabbas 
(Ericson & Ericson 2012, s. 719). Östrogen och progesteron är två könshormoner som 
är bidragande till utvecklingen av bröstcancer (Statens folkhälsoinstitut & 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, s. 249). Även prostatacancer sägs ha en 
koppling till hormoner och är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Dock 
är arvsanlaget den främsta faktorn till att man drabbas (Ericson & Ericson 2012, s.717). 
Den vanligaste cancerformen som drabbar både män och kvinnor i Sverige är 
tjocktarmscancer. Utvecklingen beror främst på kostvanor med högt intag av fett och 
lågt intag av fiberrika livsmedel men det finns även ärftliga faktorer som kan påverka 
(Glimelius 2008, s. 361-362 ).  
 

Fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd mot cancer 
Beroende på vilka av ovanstående faktorer som är bidragande, kan fysisk aktivitet 
förhindra utvecklingen av vissa cancersorter. Fysisk aktivitet påverkar en rad 
mekanismer i kroppen som minskar risken att drabbas av cancer. Bland annat påverkar 
aktiviteten energiomsättningen i kroppen vilket minskar fettdepåer som lagrar och 
metaboliserar cancerframkallande ämnen. Även hormoner, däribland könshormoner, 
påverkas av fysisk aktivitet vilket visar sig ha en gynnande effekt mot livmodercancer 
och bröstcancer hos kvinnor. Hormonet insulin bidrar till celldelning samtidigt som det 
motverkar celldöd. Fysisk aktivitet gör att kroppens insulinsensitivitet blir bättre, vilket 
i sin tur påverkar glukosupptaget och verkar därmed förebyggande mot vissa 
cancersorter såsom bröst-, livmoder- och tjocktarmscancer. Dessutom gör regelbunden 
fysisk aktivitet att tarmperistaltiken ökar och cancerogena ämnen som finns i maten 
spenderar en kortare tid i tarmsystemet. Vidare finns studier som visar att regelbunden 
fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av tjocktarmscancer senare i livet. Det har 
visat sig att högre intensitet och längre varaktighet på den fysiska aktiviteten reducerar 
risken ytterligare. Detta är resultatet från flera studier i olika länder och på både män 
och kvinnor i olika åldrar (Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk 
aktivitet 2008, ss. 244-249).  
 
Warburton, Whitney Nicole & Bredin (2006, ss. 803-804) menar att regelbunden fysisk 
aktivitet kan minska risken att drabbas av specifika cancerarter såsom bröst- och 
tjocktarmscancer med upp till 20-30 procent för bröstcancer och 30-40 procent för 
tjocktarmscancer. Vidare beskriver de studier som gjorts där regelbunden fysisk 
aktivitet lett till en förhöjd upplevd livskvalité hos patienter som drabbats av cancer.  
 
Fysisk aktivitet har visat sig ha en stor effekt gällande metabolisering och utsöndring av 
hormonerna östrogen och progesteron. Detta har en gynnsam effekt för 
postmenopausala kvinnor att motverka utvecklingen av bröstcancer. I en studie som 
gjorts fick kvinnor som genomgått klimakteriet utföra aktiviteter sammanlagt fyra 
timmar i veckan motsvarande lätt jogging. Det visade sig minska risken att drabbas av 
bröstcancer med 30-50 procent. Hos yngre kvinnor har fysisk aktivitet en gynnsam 
effekt men ärftlighet har en större betydelse gällande utvecklingen av bröstcancer. Dock 
kan fysisk aktivitet senarelägga utvecklingen av bröstcancer hos de som bär på dessa 
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arvsanlag (Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, ss. 249-
250). 
 
Vid tjocktarmscancer är den förebyggande åtgärd som är mest vetenskapligt utredd just 
fysisk aktivitet. Detta med rekommendationer om exempelvis en halvtimmas promenad 
dagligen. Stora bevis finns för att ett högt BMI är nära sammankopplat med 
tjocktarmscancer (Glimelius 2008, s. 362). Regelbunden fysisk aktivitet motverkar att 
BMI stiger. 
 
I en studie av Rogers, Colbert, Greiner, Perkins och Hursting (2008, ss. 271-271, 288) 
kartlades fysik aktivitets påverkan på olika sorters cancerceller och dess utveckling. I 
studien sågs ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och förebyggandet av 
cancerutvecklingen. Dock saknas information om hur den fysiska aktiviteten kan ha 
effekt på alla steg i cancerprocessen vilket kräver vidare forskning.  
 

Fysisk aktivitet vid behandling och rehabilitering vid cancer 
Regelbunden fysisk aktivitet har visats minska de biverkningar som följer vid vissa 
cancersjukdomar. Cancerpatienter sänker vanligtvis sin nivå av aktivitet då de drabbas 
av sjukdomen och detta kan leda till viktökning, försämrad styrka och kondition vilket i 
sin tur har ogynnsamma effekter på kroppen. Om fysisk aktivitet övervägs att användas 
som behandlingsmetod så är det viktigt att den, liksom all behandling, individanpassas 
(Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, s. 251). 
 
Den främsta anledningen till att man som cancersjuk bör vara fysiskt aktiv är för att 
förebygga symtom som kan följa efter behandling och sjukdom. Exempel på dessa 
symtom är muskelatrofi, psykisk ohälsa, depression och nedsatt livskvalité. Vilken typ 
av aktivitet som utförs bestäms efter patientens förutsättningar, men behöver ha inslag 
av både konditionsaktiviteter och styrkeövningar. I vissa fall kan fysisk aktivitet 
användas för att kunna behålla motoriken och funktionen av muskler och leder 
(Pedersen & Saltin 2005, ss. 35-36).  
 
Idag finns en rad behandlingar mot cancer såsom cellgifter, strålning och 
hormonbehandlingar. Som tidigare beskrivits så kan fysisk aktivitet användas som en 
kompletterande behandling, men bör då som all behandling individanpassas (Statens 
folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, s. 245, 251-252). 
Även under och efter behandling av bröstcancer ses positiva effekter av fysisk aktivitet.  
Personer som drabbas av sjukdomen bör fortsätta eller öka den fysiska aktiviteten för att 
lättare hantera cytostatikabehandling om detta används, men även för att uppnå en 
förbättrad livskvalité (Eriksson, Börjesson, Greppe, Hafström, Mellstrand, Peterson & 
Renström 2011, s. 551). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Idag finns mycket forskning som påvisar att fysisk aktivitet minskar risken att drabbas 
av cancer. Forskningen visar även att fysisk aktivitet fungerar som kompletterande 
behandlingsmetod efter ett cancerbesked. Därför är det viktigt att undersöka hur 
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cancerpatienter upplever fysisk aktivitet under sin sjukdomstid, då sjuksköterskan ofta 
är i kontakt med denna patientgrupp.  
Denna studie ämnar skildra några utvalda individers upplevelse av att känna livskraft 
och balans trots svår sjukdom, genom bland annat fysisk aktivitet. Författarna vill med 
denna studie belysa vikten av fysisk aktivitet vid cancersjukdom. Främst under 
behandling men även vid rehabilitering. Fysisk aktivitet är en behandlingsmetod som 
finns tillgänglig för alla och sjuksköterskor bör motivera till en mer balanserad livsstil.  
Förhoppningsvis bidrar denna studie till att sjuksköterskans kunskapsområde för dessa 
patienter ökar och vården kan då anpassas bättre för patienten. 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av fysisk aktivitet för hälsa och balans vid 
cancersjukdom.  
 
METOD 

Studien är en kvalitativ studie gjord på självbiografier som analyserats med narrativ 
analys.  
Att genomföra en narrativ analys av självbiografier innebär att man analyserar 
människors upplevelser och erfarenheter som bland annat kan innefatta 
lidandeberättelser och hälsoperspektiv (Segesten 2012, s.100). 
Genom att använda självbiografier med beskrivningar om författarens känslor och 
erfarenheter får man en innehållsrik beskrivning av hur författaren upplever sin 
livsvärld (Dahlborg-Lyckhage 2012, s.162). 
 
Vi har gått igenom flera alternativ till metodlitteratur för att analysera denna form av 
studie. Vi valde att använda oss av Dahlborg-Lyckhages kapitel i Febe Fribergs bok 
Dags för uppsats (2012) då vi tyckte att denna var mest lättapplicerad och rimlig för 
kandidatuppsatsen och den tid som stod till förfogande.  
Den främsta anledningen till val av metod i denna studie är att få en känsla för och 
förmedla den upplevelsen av att leva med svår sjukdom och samtidigt finna motivation 
till hälsa. 
 

Datainsamling 
Till en början var vår tanke att undersöka hur man vid en svår sjukdom hittar motivation 
till att åter finna hälsa. Vid vår sökning på Stadsbiblioteket i Borås fick vi en lista på 
självbiografier som behandlar just detta ämne. För att begränsa oss började vi då att 
fokusera mer på motivation till fysisk aktivitet, för att finna hälsa vid en svår sjukdom. 
En ytterligare begränsning gjordes då vi valde att studera detta i förhållande till cancer. 
Vid vår sökning fann vi flertalet böcker som behandlar ämnet fysisk aktivitet vid 
sjukdom och svåra olyckor. Eftersom syftet riktar sig mot fysisk aktivitet och cancer 
kunde vi då göra ytterligare en avgränsning. På detta sätt kunde tre böcker väljas ut där 
fysisk aktivitet var den centrala delen i författarnas väg till upplevd hälsa vid 
cancersjukdom. De valda böckerna tar genomgående upp fördelar med fysisk aktivitet i 
samband med cancersjukdom, vilket gav mycket material att arbeta med. Vidare var ett 
inklusionskriterium att författaren själv var den som drabbats av sjukdomen för att få 
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den individuella upplevelsen av att leva med cancer. De tre författarna är kvinnor, men 
detta var inte ett krav.  
 
Studien bygger på tre självbiografier där kvinnorna delar sina erfarenheter av att leva 
med cancersjukdom och vad som motiverar dem till att finna hälsa trots sin sjukdom. 
De självbiografier som ingår i denna studie är Jag vill fan leva av Karin Björkegren 
Jones, Man ger bara inte upp: träningen, livet, cancern och vägen tillbaka : en 
berättelse om hur livet plötsligt kan förändras av Eva-Maria Strömsholm och Jag ska 
inte dö idag av Pamela Andersson. 
Karin Björkegren Jones, född 1964, drabbas av bröstcancer och beskriver i sin bok om 
hur yogan hjälper henne genom hennes behandling och rehabilitering (Björkegren Jones 
2014). 
Eva-Maria Strömsholm är en finlandssvensk kvinna som är utbildad lärare och 
utvecklingspsykolog och har tidigare tävlat inom långdistanslöpning. Eva-Maria 
drabbas av äggstockscancer vid 27 års ålder och berättar i boken om sin resa för att bli 
frisk (Strömsholm 2011). 
Pamela Andersson är idag 51 år och är utbildad journalist och chefredaktör för 
tidningen ToppHälsa. Hon drabbas plötsligt av ett epileptiskt anfall som senare visas 
bero på en hjärntumör som hon än idag behandlas för. Hon beskriver hur den fysiska 
aktiviteten har hjälpt henne i kampen mot tumören (Andersson 2014). 
En mer omfattande beskrivning av böckerna finns i bilaga 1. 

 
Dataanalys 
Vid analys av narrativer läses texterna först i sin helhet. Sedan ska denna text delas i 
mindre meningsbärande delar för att till sist sättas samman i helheter där liknande 
enheter tagna ur olika biografier bildar ett tema. Syftet vid denna typ av analys ligger i 
att kunna fånga livsvärlden hos individer genom att ta del av deras upplevelser och 
erfarenheter. För att begränsa syftet och problemformuleringen för studien bör 
berättelserna väljas efter specifika upplevelser av ett visst ämne (Dahlborg-Lyckhage 
2012, ss. 164-169). 
 
Författarna till studien läste de tre självbiografierna två gånger och vid det andra 
tillfället valdes meningsbärande enheter ut som behandlar det syfte som ska studeras. 
De meningsbärande enheterna markerades i böckerna med post-it stickor för att sedan 
diskuteras författarna emellan. Vidare jämfördes de delar som plockats ut ur samtliga 
böcker för att påvisa likheter och skillnader i upplevelser mellan berättelserna. 
De meningsbärande enheter som valdes ut i resultatdelen skrevs först ner med röd text i 
arbetet för att kunna särhålla redan skriven text och de meningsbärande delarna. De 
meningar och stycken som valts ut som behandlar samma ämne fick ett subtema tilldelat 
sig. Sedan lades åtta subteman in under tre teman där de subteman som liknar varandra 
går under samma tema. 
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RESULTAT 

Teman som tagits fram i arbetet är ”Hälsa i form av rörelse”, ”En kamp för livet” och 
”Stark kropp”. De teman och subteman som valts ut presenteras i Tabell 1 (se nedan). I 
resultatdelen ses även flertalet citat tagna ur böckerna för att styrka innebörden av 
subtemat. 
 
 
Tabell 1. Presentation av resultatets teman och subteman. 
 
TEMAN SUBTEMA 

Hälsa i form av rörelse -Att investera i sin kropp 
-Trött på ett bra sätt 

En kamp för livet -Att hitta motivation 
-Målbilder 
-Att motiveras av vården 

Stark kropp -Träning i samband med behandling 
-Kroppen blir ett verktyg 
-Återhämtning  

 

 
 

Hälsa i form av rörelse 
Detta tema beskriver hur författarna investerar i den fysiska aktiviteten för att stärka och 
värna om kroppen på det sätt som passar dem. Vidare tar temat upp hur den fysiska 
trötthet som följer aktiviteten bidrar till förnimmelsen om att sjukdomen tar mindre 
plats. Fokus under detta tema ligger på tiden innan sjukdomsbeskedet men även den 
första tiden efter kvinnorna fått diagnosen. 
 

Att investera i sin kropp 
Två av författarna beskriver vikten av att lägga ner tid och kraft på en kropp som ska 
klara de påfrestningar som livet ger. Detta genom att ta hand om den med en sund 
livsstil som innefattar fysisk aktivitet, god kosthållning och stöttande relationer. 
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Pamela (Andersson 2014, s. 87) berättar att hon tidigare inte varit särskilt aktiv men att 
nu när hon fått diagnosen cancer börjar träna för att bygga upp sin kropp. 
 

”Där hemma i sängen, strax efter klockan tolv på natten, tog 
jag alltså beslutet att slå tillbaka på det enda sätt jag kunde: 
att tro på att detta ska gå bra, och att se till att jag är i så bra 
fysisk form som jag kan vara den dag jag läggs på 
operationsbordet för att bättre kunna stå emot ingreppet och 
snabbare komma tillbaka efter både cellgifter och 
strålbehandling.” (Andersson 2014 s. 37) 

 
Karin (Björkegren Jones 2014, s. 214) har sedan flera år ägnat sig åt yoga och den 
livsstilen menar hon är ett medel för att klara av att hantera sin nya situation och de 
behandlingar sjukdomen inneburit. 
 

”Efter varje yogastund i tolv års tid har jag BETT för min 
kropp och tackat den för att den är så stark.” (Björkegren 
Jones 2014, s. 53). 

 
Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 47) är mer prestationsfokuserad vad gäller sin fysiska 
aktivitet. Under sjukdomstiden ligger hennes fokus mer på att kunna återhämta sig för 
att börja tävla, än på att bygga kroppen för att klara sjukdomen. 
 
 
Trött på ett bra sätt  

Alla författare beskriver hur sjukdom, behandlingar och rädsla inför framtiden gör dem 
trötta. Den fysiska aktiviteten ger dem istället en trötthet som gör att de kan sova och 
återhämta sig. De beskriver även hur den fysiska aktiviteten ger en känsla av 
välbefinnande och balans i en annars kaotisk tillvaro. 
 

”Den hårda fysiska aktiviteten minskade skräcken i kroppen och 
kväll efter kväll stöp jag i säng och somnade direkt.” 
(Andersson 2014, s. 63). 
 

Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 73) sätter hela tiden nya mål för sin fysiska aktivitet. 
Hon känner en lycka i att vara fysiskt aktiv då det ger henne en behaglig trötthet och 
glädje. 
När Karin (Björkegren Jones 2014, s. 132) inte fick möjlighet att yoga så minskade 
känslan av välbefinnande och hon tyckte mindre om sig själv. Sjukdomen och 
behandlingarna gjorde att hon inte orkade. Men hon beskriver även de gånger hon 
presterat mer än vad hon trott och hur hon mådde bättre av detta. 
 

”Fyra veckor efter min operation kan jag göra hela första 
serien i ashtangayogan.” (Björkegren Jones 2014, s. 141). 
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En kamp för livet 
Under detta tema diskuteras huruvida författarna finner motivation till att utföra fysisk 
aktivitet sjukdomen till trots. Kampen för livet är både på en mental och på en fysisk 
nivå. Författarna beskriver vilket mål de har med den fysiska aktiviteten och hur de 
motiveras av vården för att kunna utföra den. 
 
Att hitta motivation 

Motivation till att må bra finner de tre kvinnorna i att röra sig. Eva-Maria (Strömsholm 
2011, s. 130) har före sin sjukdom varit aktiv som löpare och efter hennes första 
operation gör hon ett lopp där hon sätter personligt rekord, bara sex månader efter 
ingreppet. 
Pamela (Andersson 2014, s. 123) menar att hennes motivation kommer bland annat 
genom att känna träningsvärk. Smärtan som följer då, är kroppens sätt att säga: tack för 
att du vårdar och värnar om mig. 
Karin (Björkegren Jones 2014, s. 69) beskriver att yogan hjälpt henne att hitta den 
livsform som får henne att må bra, detta redan innan hon blev sjuk. Vidare berättar hon 
om hur viktigt det har varit för henne att yoga även under sjukdomstiden. 
 

”Jag höll fast i yogan genom cellgifter, operation, strålning, 
oro, rädsla, men den fanns också med i tron på att klara av 
cancern.” (Björkegren Jones 2014, s. 147). 

 
Samtidigt som författarna gör upp planer för att bekämpa sin sjukdom finns hos två av 
dem en medvetenhet om att leva i nuet. De berättar om hur viktigt det är att fokusera på 
det som händer i deras närvaro och hur dagsformen bestämmer hur de mår. Vidare 
beskriver de att framtidens plågor får vänta de dagar som de känner sig friska. 
 

”Under hela träningsperioden hängde jag upp livet på en slags 
härvaro – ett här och nu – tillstånd som gjorde att jag orkade 
vara glad, orkade njuta av livet på ett sätt som jag av andra 
förstod var mentalt starkt.” (Anderson 2014, s. 71). 

 

Pamela (Andersson 2014, s. 37) bestämmer sig tidigt efter sitt sjukdomsbesked för att 
inte slösa energi på sådant som hon inte kan påverka, exempelvis tumörens existens. 
Hon riktar istället sin motivation på det hon har möjlighet att göra något åt, sin 
inställning och sin fysiska styrka. 

Målbilder 
Genomgående i de tre självbiografierna beskrivs en kamp mot cancern där målet är att 
besegra den genom att kriga. Detta med hjälp av att använda kroppen fysiskt både under 
behandlingar, men även för att fortare kunna återgå till det liv som fanns innan 
diagnosen. De beskriver framsteg och motgångar som ronder mot sjukdomen. 
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”Från det att jag satte igång träningsappen i mobilen och 
träningspasset startade var det en tävling mellan mig och 
hjärntumören. Varje pulsökning var ett slag på käften på de 
sjuka celler som invaderat min hjärna.” (Andersson 2014, s. 
63). 

 
Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 109) beskriver att hon är en kämpe med målsättningen 
att kunna komma tillbaka till träningen och genom prestationer inom löpning kunna 
bevisa att hon inte ger upp utan strid. 
Karin (Björkegren Jones 2014, s. 14) beskriver även hon en tävling mot cancern med 
målsättning att bli frisk genom kamp. 
 

”Nu börjar min resa och jag ska bli frisk. Det kommer att bli 
tufft, men jävlar vad jag skall kämpa emot den här cancern.” 
(Björkegren Jones 2014 s. 14) 

 
Att motiveras av vården 

Två av kvinnorna söker råd om anpassad träning hos vården i samband med sin 
cancerbehandling. 
Karin (Björkegren Jones 2014, s. 71) frågar vid ett tillfälle en av sina läkare om hur hon 
ska förhålla sig till sin träning då hon behandlas. Hon får då rådet att träna mer om 
möjligt. Detta är återkommande i hennes berättelse och hon visar en stor tacksamhet till 
läkaren som gav henne dessa råd. Hon menar att det inte hör till vanligheten att denna 
typ av rekommendationer ges.  
 

”Jag vet inte hur många läkare jag träffat som säger: ’Nämen 
lev på och ät precis som vanligt under cellgifter och strålning.’ 
De tar inte ens reda på hur man äter eller om man tränar. Det 
är ju en väldigt tråkig inställning, eftersom jag faktiskt vet att 
man kan må bättre och få bättre resultat i sin cancerbehandling 
om man lägger om kosten, men framförallt tänker på att träna.” 
(Björkegren Jones 2014, s. 189) 

 
Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 67) ges rådet att inte träna på grund av sin diagnos.  
Hon försöker dock under sjukdomstiden och mellan behandlingstillfällen att få tillåtelse 
från läkare att öka intensiteten på sin fysiska aktivitet. 
 

”Hon sa att jag inte fick hoppa, springa, dansa eller göra 
liknande saker. Jag frågade då om jag fick gå med stavar och 
det fick jag.” (Strömsholm 2011, s. 141) 
 

 

Stark kropp 
Detta tema fokuserar mycket på hur författarna använder den fysiska aktiviteten för att 
bygga upp kroppen för att klara påfrestningarna som har med deras sjukdom och 
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behandlingar att göra. Författarna berättar även under detta tema om hur de planerar att 
återhämta sig efter behandlingarna avtagit. 
 

Fysisk aktivitet i samband med behandling 
Rörelse blir för de tre författarna ett tillvägagångssätt att bekämpa cancern med. 
Kroppen ska byggas upp för att stå emot de påfrestningar som sjukdomen och 
behandlingen innebär. Karin (Björkegren Jones 2014, s. 235) poängterar vikten av att 
vara stark fysiskt och psykiskt för att klara av bröstcancern. Även Pamela beskriver 
(Andersson 2014, s. 79-80, 150) om hur hon arbetar med kroppen för att vara så stark 
som möjligt för de påfrestningar som väntar efter operationen av hjärntumören. Läkarna 
förundras över den fysiska kraftansträngning hon gjort inför ingreppet och vilken god 
fysisk kondition hon nu är i. Hon får med detta en bekräftelse på att hennes 
ansträngning var värdefull. 
Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 114) berättar om hur motion gör henne gladare då hon 
efter operationen känner stor frustration att hon inte klarar det hon tidigare gjort. 
De tre författarna belyser även vikten av kroppskännedom och hur den hjälpt dem under 
sjukdomstiden. 
 

”Idag vet jag hur viktigt det är att ha en kropp som pallar, som 
orkar. En stark kropp är en bra investering.” (Björkegren Jones 
2014, s. 105). 

 
Efter att ha fått cancerdiagnosen förbereder sig de tre författarna på kommande 
behandlingar genom fysisk aktivitet. Pamela har enligt hennes mått inte varit så fysiskt 
aktiv men känner att kroppen behöver byggas upp och bli stark. 
 

”Jag vill att du ska träna mig inför operationen. Jag vill att du 
ska träna mig för livet. Den dagen de ringer från sjukhuset ska 
jag vara starkare än jag någonsin har varit.” (Andersson 2014, 
s. 37). 

 
Eva-Maria (Strömsholm 2011, s. 141) vill helst av allt kunna springa igen men blir glad 
då hon får använda sig av stavar för att stärka kroppen inför hennes andra operation.  
Två av författarna beskriver hur den fysiska aktiviteten blir ett sätt att klara av tiden 
mellan cellgiftsbehandlingarna och hur de strävar efter bra värden för att kunna få utföra 
dessa.  
 

”Att jag ska klara av dem och må bra mittemellan. Ha bra 
värden så att jag kan genomföra varje behandling.” (Björkegren 
Jones 2014, s. 68). 

 
Pamela (Andersson 2014, s. 96) förstår att hon inte är lika stark som tidigare men är 
tacksam för den fysiska aktivitet hon kan utföra. 
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Kroppen blir ett verktyg 

Två av författarna uttrycker tydligt att de gör allt för att kroppen ska orka och må bra 
trots svåra behandlingar. De ser sin kropp som ett redskap som genom att de ger den 
kärlek och omtanke kan hjälpa dem att besegra sjukdomen. 
 

”Jag älskade varje sekund som jag kunde yoga, särskilt när 
kroppen var som mest utsatt av cellgiftsbehandlingen:” 
(Björkegren Jones 2014, s. 94). 

 
Pamela (Andersson 2014, s. 184) får vid ett tillfälle avstå en av sina 
cellgiftsbehandlingar då hennes värden är för dåliga vilket hon reagerar på genom att 
träna mer för att få de värden som krävs. 
Den tredje författaren, Eva-Maria, känner att kroppen sviker henne och har svårt att se 
hur hon någonsin ska kunna använda sin kropp på samma sätt igen. 
 

”Detta var första gången som jag kände att det kommer att ta 
lång tid att komma tillbaka igen. Vad är det för vits att träna 
när allting ändå rasar?” (Strömsholm 2011, s. 47). 

 

Återhämtning 
Alla tre författare berättar i sina böcker om god återhämtning efter operationer och 
behandlingar. Två av kvinnorna beskriver återhämtningen som friskhet och att kroppen 
klarar av att utföra aktiviteter igen. Inte på samma nivå som tidigare men de är glada 
över vad de presterar. Pamela (Andersson 2014, s. 96) gläder sig åt att kunna gå en 
sträcka som hon tidigare mer troligen hade joggat men är ändå otroligt stolt över sin 
prestation. Eva-Maria känner en större glädje i att kunna prestera mer och mer vilket 
hon uttrycker som en slags tävling mot sig själv.  
 

”Det blev hela 30 km skidåkning tillsammans med pappa, och 
detta endast sju veckor efter operationen!” (Strömsholm 2011, 
s. 126) 

 
Vidare tycker Karin (Björkegren Jones 2014, s. 185) att mer fokus bör läggas på 
återhämtning efter en cancerdiagnos inom vården: 
 

”Man är liksom retroaktivt ledsen. Därför behöver man 
rehabilitering. Men det är inte så enkelt att få rehabilitering. 
Väldigt lite pengar läggs på just eftervård och rehabilitering i 
vården.” (Björkegren Jones 2014, s. 185) 

 
 
DISKUSSION 

Vi har valt att börja med metoddiskussionen för att sedan avsluta med en diskussion 
gällande det resultat vi kommit fram till. Resultatdelen inleds med en kort 
sammanfattning där vi diskuterar de viktigaste fynden. 
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Metoddiskussion 
Då syftet med vår studie var att belysa upplevelsen av fysisk aktivitet för hälsa och 
balans i samband med en cancerdiagnos kändes det som en bra metod att använda sig av 
självbiografier. Denna typ av analys gör att man får ta del av författarnas livsvärld. 
Författarna delar med sig av sina känslor och innersta tankar och sätter egna ord på sina 
individuella upplevelser och det är detta som är vårt fokus. Biografierna analyserades 
med hjälp av narrativ analys enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) då denna analysmetod 
kändes bäst lämpad.  
 
Böckerna är relativt nyskrivna, mellan årtalen 2011-2014. Detta var inte ett krav men 
som vi nu i efterhand ser som ett positivt sammanträffande. Tack vare att böckerna är 
nyligen utgivna, har vi kunnat följa författarna till självbiografierna i sociala medier.  
Vilket i sin tur har gett oss ett vidare perspektiv av deras livsvärld. Dock har denna 
datamängd exkluderats från studien. Vi tycker även att berättelserna gett oss en 
nyanserad bild, då inte alla författare utför samma nivå av fysisk aktivitet. Detta innebar 
att de gick in i sjukdomen med olika förutsättningar. Kvinnornas olikheter gör att de kan 
verka som förebilder för andra i liknande situationer och fler kan relatera till studiens 
resultat. 
En svårighet med att analysera dessa berättelser är att förhålla sig neutral och inte tolka 
det som skrivs, då syftet är att endast beskriva författarnas upplevelser. Vidare har det 
varit svårt att begränsa materialet då det finns mycket kärnfullt innehåll i samtliga 
böcker.  
Med tanke på den tidsbegränsning som råder för att skriva detta arbete upplevde vi att 
de tre böcker vi valt gav oss tillräckligt med material för att uppfylla syftet. Dock hade 
fler biografier kunnat ge oss en än mer nyanserad bild av ämnet i fråga. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet ses ett tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och upplevelsen av hälsa i 
samband med en cancerdiagnos. De tre författarna till självbiografierna beskriver 
flertalet gånger hur den fysiska aktiviteten gör att de känner ett välbefinnande. De 
berättar även hur den hjälper dem att klara av behandlingar och operationer. Vidare 
beskrivs behovet av uppmuntran från andra såsom sjuksköterskor och läkare. Efter att 
att behandlingar är avslutade bör vården även visa ett större engagemang gällande den 
rehabiliterande fasen. En diagnos såsom cancer finns med i livet även efter att patienten 
friskförklarats. 
 
Reaktion på sjukdom 

Vi såg en tydlig skillnad mellan hur de tre författarna ställde sig till sin kropp då de 
drabbades av sjukdomen. Motivationen till att vara fysiskt aktiv var för två av 
författarna att klara av behandlingarna som de genomgick. Den tredje författaren lade 
ett större fokus på vad hon kan prestera efter behandlingarna. Eva-Maria (Strömsholm 
2011) var ofta besviken på sin kropp då den inte klarade av att prestera som förr och 
hade höga krav på sig själv.  
 
Unga människor som drabbas av cancer får en förändrad kroppsbild och förlorar tilltron 
till sin egen kropp (Snöbohm, Friedrichsen & Heiwe 2010, s. 865). Vidare poängterar 
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Snöbohm et. al. (2010, s. 868) vikten av tidig kontakt med sjukgymnast för att bygga 
upp kroppen och tilliten till dess förmåga för att klara av att hantera situationen. 
Pamela (Andersson 2014) hade mer fokus på sitt nuvarande tillstånd och följde 
kroppens prestationsförmåga från dag till dag. Både Karin (Björkegren Jones 2014) och 
Pamela (Andersson 2014) belyser vid flera tillfällen i böckerna hur viktigt det är att ta 
hand om och vårda sin kropp sjukdomen till trots. 
 

Motivation genom fysisk aktivitet 
De tre kvinnorna har en positiv inställning till att använda sig av fysisk aktivitet under 
sin sjukdomstid. De beskriver alla hur livskvalitén påverkas positivt och de uttrycker 
även en förvåning över vad kroppen kan prestera trots sjukdom. 
I en studie gjord av Lunde Husebø, Karlsen, Allan, Søreide & Bru (2015) intervjuades 
kvinnor som genomgått cellgiftsbehandling mot bröstcancer och under denna tid 
genomfört ett aktivitetsprogram. Kvinnorna tyckte att programmet hjälpte dem fokusera 
på positiva aspekter i vardagen såsom fysisk aktivitet, vilket gjorde att sjukdomen fick 
mindre plats.  
Pamela (Andersson 2014) menar att den fysiska aktiviteten gjorde henne så trött att hon 
sov bättre på kvällarna och oron över sjukdomen minskade.  
Eyigor (2010) beskriver fysisk aktivitet som viktig för livskvalité, men också för 
människans överlevnad. Vidare belyses vikten av att vara fysiskt aktiv även i ett 
palliativt skede. Deltagarna i studien menar att livskvalitén blir stegvis sämre i och med 
att sjukdomen förvärras, men den fysiska aktiviteten gjorde att de kunde behålla 
livskvalité under en längre tid. Eygior (2010) tar också upp andra positiva aspekter med 
den fysiska aktiviteten såsom minskad trötthet, bättre sömn och ett starkare 
immunförsvar. 
 
Rehabilitering 

Karin (Björkegren Jones 2014, s.185) beskriver att allt för lite resurser läggs på just 
tiden efter avslutade behandlingar. Cancerdrabbade går igenom de cellgiftsbehandlingar 
eller strålningar som krävs, men efter behandlingstiden behövs stöttning i form av 
rehabilitering eller eftervård. Två av författarna beskriver en känsla av att de alltid 
kommer att leva med sjukdomen även om de en dag av vården blir friskförklarade. 
Därför är det viktigt att stötta dessa personer också efter sjukdomstiden. Detta för att 
hitta livskvalité vilket kan ske genom aktiviteter som känns meningsfulla för patienten. 
 
I en studie gjord av Harris, Swift, Myers, Earnest, Johannsen, Champagne, Parker, 
Levy, Cash & Church (2012) där patientgruppen bestod av bröstcancerpatienter belyses 
vikten av livsstilsförändringar för att undvika att återinsjukna och främja livskvalitén. 
Kvinnorna i studien var alla överviktiga och fick individanpassade kost- och träningsråd 
med resultatet att deltagarna minskade i vikt och fick en bättre livskvalité. Dock krävdes 
det uppföljning och ledsagning av vården för att uppnå ett positivt resultat. 
 
Mer fokus på fysisk aktivitet inom vården 

I studien av Lunde Husebø et al. (2015) framgick att patienterna inte tyckte att 
sjukvården tog upp fysisk aktivitet som alternativ under behandlingen om patienterna 
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inte själva nämnde detta. Endast i de situationer där sjuksköterskan själv var fysiskt 
aktiv togs ämnet upp.  
En studie av Gulde, Oldervoll & Martin (2011)  belyser hur viktig rollen som vårdare är 
då patienter inte själva finner motivation till att utföra den fysiska aktiviteten. 
Patienterna i studien vårdades palliativt för cancer och tyckte att sjukgymnastens 
engagemang var tillräckligt för att de skulle kunna prestera någon form av fysisk 
aktivitet. De beskriver även vikten av att den fysiska aktiviteten individanpassas och att 
det fanns professionell hjälp främst då de skulle börja bli mer fysiskt aktiva. 
 
Karin (Björkegren Jones 2014) berättar att hon sällan blev tillfrågad om sina 
levnadsvanor angående kost och fysisk aktivitet av de läkare hon träffade. Hon 
poängterar hur viktigt det är att detta görs, då hon själv märkt den fysiska och psykiska 
tillfredsställelsen i att vara aktiv. 
Genom att som vårdare fokusera mer på livsstilsvanor kan vi bidra till att fler människor 
kan ändra sitt sätt att leva. På detta vis kan förebygga eller fördröja att de insjuknar i 
sjukdomar som är livsstilsrelaterade. Detta kan i längden bidra till en mindre belastning 
på vården och minska lidandet för patienterna. 
 
 
SLUTSATSER 

Resultatet av denna studie visar att fysisk aktivitet har en gynnsam effekt vid 
cancerbehandling och även i rehabiliteringsfasen. Patienter upplever att fysisk aktivitet 
hjälper dem att klara av behandlingar och vardagen som sjuk. Att själv kunna stärka sin 
kropp, samtidigt som den bryts ner av cancern kan vara en bidragande 
motivationsfaktor. Något som också påverkar upplevelsen av sjukdomen, är var i livet 
man befinner sig när man drabbas. Unga reagerar starkt på kroppsliga förändringar, som 
cancer kan innebära. Detta är viktigt att ha i åtanke vid mötet i vården. Vidare är det 
viktigt att klargöra vad patienten har för relation till fysisk aktivitet. Finns det en 
osäkerhet att fortsätta träna på grund av att man är sjuk och inte vågar, är det viktigt att 
poängtera fördelarna med att vara fysiskt aktiv även efter beskedet. Fysisk aktivitet kan 
vara en energikälla där man kan hämta kraft för att orka kämpa mot sjukdomen. 
Resultatet visar att kraft kan hämtas genom att man berömmer kroppen för vad den 
klarar och inte straffar den för sjukdomen som bosatt sig i den. 
 
Som sjuksköterska är det viktigt att motivera till fysisk aktivitet genom att informera 
sina patienter om fördelarna och uppmuntra dem till individanpassad rörelse. 
Sjuksköterskan bör även ta reda på hur patienten upplever sin situation och hur 
livsstilen förändrats i och med sjukdomsbeskedet. Vidare bör det ingå i rollen att 
intressera sig för patientens livsstilsvanor då dessa i stor grad påverkar hälsotillståndet. 
Genom att ta reda på hur mycket patienten rör på sig går det sedan att anpassa aktivitet 
efter nuvarande hälsotillstånd och utifrån sjukdomshistoria. Detta kan göras i samråd 
med till exempel en sjukgymnast men det är viktigt att sjuksköterskan finns med under 
hela processen.  
 



 17 

 
Betydelse för vårdandet 
 

• Fysisk aktivitet bör ingå som en naturlig del av behandling i samband med 
cancersjukdomar. Den skall anpassas efter patientens förmåga och 
förutsättningar. 

• Tillgången till träning bör ökas för inneliggande patienter. 
• Vårdpersonal måste bli bättre på att beröra ämnen som livsstil och fysisk 

aktivitet. 
• Då det finns vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet och levnadsvanor är av 

stor betydelse för livskvalitet och hälsa, bör det få större utrymme i 
sjuksköterskans grundutbildning. 

• Eftersom fysisk aktivitet bevisligen minskar risken att drabbas av vissa 
cancersorter bör hälso- och sjukvårdsapparaten arbeta förebyggande med detta i 
allt högre grad. 

• Utöver att minska risken att drabbas av cancer, verkar fysisk aktivitet även 
positivt på andra sjukdomar. Exempel på dessa är högt blodtryck, diabetes typ II 
och höga blodfetter. 

 



 18 

REFERENSER 

Andersson, P. (2014). Jag ska inte dö idag. Falun: Scandbook AB. 
 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Björkegren Jones, K. (2014). Jag vill fan leva. Nørhaven: Pocketförlaget. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur och kultur. 
 
Dahlborg Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I Friberg, F. (red.) 
Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur, ss. 161-172. 
 
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson, B. O., Börjesson, M., Greppe, C., Hafström, L., Mellstrand, T., Peterson, L. & 
Renström, P. (2011). Idrott, hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eygior, S. (2010). Physical activity and rehabilitation programs should be recommended 
on palliative care for patients with cancer. Journal of Palliative Medicine, 13(10), ss. 
1183-1184. DOI: 10.1089/jpm.2010.0064. 
 
Glimelius, B. (2008). Gastrointestinal cancer. I Ringborg, U., Dalianis, T. & 
Henriksson, R. (red.) Onkologi. Stockholm: Liber AB, ss. 354-374. 
 
Gulde, I., Oldervoll, L. M. & Martin, C. (2011). Palliative cancer patients’ experience 
of physical activity. Journal of Palliative Care, 27(4), ss. 296-302.  
 
Harris, M. N., Swift, D. L., Myers, V. H., Earnest, C. P., Johannesen, N. M., 
Champagne, C. M., Parker, B. D., Levy, E., Cash, K. C. & Church, T. S. (2013). Cancer 
survival through lifestyle change (CASTLE): a pilot study of weight loss. International 
Journal of Behavioral Medicine, 20(3), ss. 403-412. DOI: 10.1007/s12529-012-9234-5. 
 
Högberg, T., Sorbe, B. & Åvall-Lundqvist, E. (2008). Gynekologisk onkologi. I 
Ringborg, U., Dalianis, T. & Henriksson, R. (red.) Onkologi. Stockholm: Liber AB, ss. 
488-533. 
 
Lunde Husebø, A. M., Karlsen, B., Allan, H., Søreide, J. A. & Bru, E. (2015). Factors 
perceived to influence exercise adherence in women with breast cancer participating in 
an exercise programme during adjuvant chemotherapy: a focus group study. Journal of 
Clinical Nursing, 24(3/4), ss. 500-510. DOI: 10.1111/jocn.12633.  
 
Pedersen, B. K. & Saltin, B. (2005). Evidence for prescribing exercise as therapy in 
chronic disease. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(S1), ss. 3-
63. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2006.00520.x 
 



 19 

Rogers, C. J., Colbert, L. H., Greiner, J. W., Perkins, S. N. & Hursting, S. D. (2008). 
Physical activity and cancer prevention – Pathways and targets of intervention. Sports 
Medicine, 43(2), ss. 271-296. DOI: 10.2165/00007256-200838040-00002 
 
Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I Friberg, F. 
(red.) Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur, ss. 97-100. 
 
Snöbohm, C., Frierichsen, M. & Heiwe, S. (2010). Experiencing one’s body after a 
diagnosis of cancer – a phenomenological study of young adults. Psycho-Oncology, 
19(8), ss. 863-869. DOI: 10.1002/pon.1632. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2011). FaR: Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 
aktivitet. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12720/R-2011-30-FaR-individanpassad-
skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet.pdf [2016-04-17] 
 
Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2011). Allmänna 
rekommendationer om fysisk aktivitet. http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-
aktivitet/ [2016-04-17] 
 
Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2008). FYSS 2008: 
fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2. uppl. Stockholm: 
Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig: http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/19.-
Cancer.pdf [2016-04-17] 
 
Strömsholm, E-M. (2011). Man ger bara inte upp: träningen, livet, cancern och vägen 
tillbaka : en berättelse om hur livet plötsligt kan förändras. 1. uppl. [Vasa]: Eva-Maria 
Strömsholm. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening (u.å.). Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor: om 
fysisk aktivitet [broschyr]. 
http://www.swenurse.se/contentassets/b5526a1a88ac4e88ae0e0406d111c22a/ssf-folder-
fysisk-aktivitet.pdf.pdf [2016-04-17] 
 
Världshälsoorganisationen (1948). WHO definition of Health.   Tillgänglig: 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html [2016-04-17] 
 
Warburton, D.E.R., Nicol, C.W. & Bredin, S.S.D. (2006). Health benefits of physical 
activity: the evidence. CMAJ : Canadian Medical Association journal, 174(6), ss. 801-
809. DOI: 10.1503/cmaj.051351. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 
 
 
 
 
 
 



 20 

Bilaga 1 

Författare Titel En kort summering av boken  
Andersson, 
Pamela (2014) 

Jag ska inte dö 
idag 

Pamela arbetar som journalist och har precis 
påbörjat sin anställning som chefredaktör på 
ToppHälsa då hon under en joggingtur 
drabbas av ett epilepsianfall. Anfallet visar 
sig senare bero på en hjärntumör och i boken 
beskriver Pamela hur hennes kamp mot 
tumören utkämpas genom fysisk aktivitet 
och stark motivation. 

 

Björkegren Jones, 
Karin (2014) 

Jag vill fan leva Yoga och bra kosthållning är enligt Karin 
Björkegren Jones det som fått henne att 
klara sig igenom de cellgiftsbehandlingar 
och operationer. Hon beskriver i sin bok hur 
tacksam hon är för att hon tar hand om sin 
kropp och hur viktigt det är att belysa vikten 
av detta inom sjukvården. 

 

Strömsholm, Eva-
Maria (2011) 

Man ger bara 
inte upp: 
träningen, livet, 
cancern och 
vägen tillbaka : 
en berättelse 
om hur livet 
plötsligt kan 
förändras 

Eva-Maria får vid 27 års ålder reda på att 
hon har äggstockscancer och hon tycker att 
hela hennes liv faller samman. Operationer 
och brist på motivation gör att hon mår 
väldigt dåligt och tvivlar på livet. 

 

 
 
 
Vi har i denna studie valt att exkludera följande: 
 

• Förhållande och relationer: De tre kvinnorna berättar mycket om sina relationer 
till vänner och familj men även kollegor. Vi har valt att exkludera detta då det 
inte behandlar det syfte som studerats. 

• Offentlighet: Karin Björkegren Jones och Pamela Andersson är offentliga 
personer och detta framkommer tydligt i deras böcker. Även detta har vi valt att 
exkludera då det inte är relativt till syftet. 

• Besvikelse: Eva-Maria berättar i stora delar av sin bok om hennes besvikelse 
över vården. I slutet delar hon med sig av en lista som vårdpersonal borde ta del 
av för att göra vården så bra som möjligt för patienterna. Detta tyckte vi inte 
behandlar vårt syfte. 

• Humor: Pamela Andersson och Karin Björkegren Jones använder mycket humor 
i sina texter och beskriver hur även detta hjälper till i kampen att bekämpa 
sjukdomen.  


