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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Strålbehandling är en av det vanligaste och viktigaste behandlingsmetoderna vid 
cancer. Var tredje person i Sverige drabbas någon gång under sin livstid av cancer. 
Strålbehandlingen orsakar vanligtvis fysiska och psykosociala problem. Biverkningar som 
uppstår till följd av strålbehandlingen beror på vilken kroppsdel som behandlats med 
strålning. Det krävs individuella strategier för personer att ta sig igenom den nya situationen 
som uppstår i samband med strålbehandling. En viktig aspekt är att sjuksköterskan förmedlar 
tydlig och relevant information, detta leder till en trygghetskänsla för personen.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av strålbehandling i samband 
med en cancersjukdom. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta patografier. Innehållsanalysen 
tillämpades enligt Lundman och Hällgren Graneheims beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys tillsammans med en induktiv ansats. 
Resultat: Personer som genomgår strålbehandling upplever en påverkan fysiskt och psykiskt. 
Biverkningar till följd av strålbehandlingen resulterade i att personerna upplevde trötthet, 
håravfall samt ljuskänslighet och skador på huden som gjorde att många inte kunde vistas i 
solen. Den psykiska påverkan kunde bestå av att inte veta vilken effekt som behandlingen 
hade och hur framtiden skulle se ut samt att acceptera de nya situationerna som uppstår. 
Slutsats: Studiens resultat bidrar till ökad kunskap och förståelse till sjuksköterskan för hur 
personer upplever strålbehandling i samband med en cancersjukdom från inledande fas tills 
att behandlingen är avslutad. Kunskapen och förståelsen utvecklar möjligheten för 
sjuksköterskan att ge bättre omvårdnad för personer som genomgår strålbehandling.   
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Inledning 
I Sverige drabbas var tredje person av cancer någon gång under sin livstid (Casselborg & 

Heurgren, 2018). Idag står strålbehandlingen för ca 30 procent av all bot mot cancer och 

hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling. I Sverige under år 2016 

drabbas cirka 60 000 personer av cancer, det innebär att cirka 30 000 personer under 2016 

genomgick strålbehandling (Cancerfonden, 2018). Ungefär hälften av de personerna som 

genomgår strålbehandling gör det med syftet att bli botade, resterande andel som genomgår 

strålbehandling gör det för att lindra och förebygga symtom (Forsberg & Wengström, 1998). 

Strålbehandling tillhör en av de viktigaste och vanligaste behandlingsmetoderna vid cancer 

(Casselborg & Heurgren, 2018). 

  

Behandlingen kan medföra särskilda svagheter hos personerna. De kan drabbas av en mängd 

fysiska och psykosociala problem, bland annat smärta och trötthet. En följd av detta kan 

sedan leda till sämre livskvalitet, ångest och depression (Cartmill et al., 2012). För personer 

som genomgår strålbehandling har även osäkerhet och förhoppningar ett samband med 

psykosociala problem. Om osäkerheten upplevs mer jämfört med förhoppningarna leder det 

till ökade psykosociala problem. Det flesta personer upplever stor påfrestning när dem 

genomgår strålbehandling, flertalet upplever ångest både i början och i slutet av 

behandlingsperioden (Forsberg & Wengström, 1998). På grund av den högteknologiska 

miljön kan patienten många gånger få en extra känsla av utsatthet (Chen et al., 2011). I rollen 

som sjuksköterska finns det stor sannolikhet att i yrket möta patienter med en cancersjukdom 

som genomgår strålbehandling (Cancerfonden, 2018). I dagsläget finns begränsad kunskap 

om hur strålbehandling upplevs ur patientens perspektiv. För att personer som genomgår 

strålbehandling ska få en så bra omvårdnad och bemötande som möjligt är det angeläget 

kunskapen framhävs om hur strålbehandlingen upplevs av patienter.   
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Bakgrund 

Cancer  
En människas kropp är uppbyggd av bland annat miljarder celler, vanligtvis förökar cellerna 

sig genom delning. Cancer bildas när cellerna börjar dela sig okontrollerat och inte utför de 

uppgifter som de normalt gör. Allteftersom cellerna delar sig okontrollerat samlas fler 

cancerceller i organet där den okontrollerade delningen började, det leder till att en 

cancertumör utvecklas. Från att den första cellen börjar dela sig okontrollerat kan det dröja 

upp till 20 år innan en tumör utvecklats och blivit tillräckligt stor för att kunna upptäcka den. 

Processen är individuell och i vissa fall kan utvecklingen av en tumör gå betydligt mycket 

fortare. Cancerceller besitter även förmågan att genom blodet eller lymfsystemet sprida sig 

(Lorentsen & Grov, 2011). Till skillnad från de friska cellerna i kroppen har cancercellerna 

förmågan till obegränsad storlekstillväxt och delning, utveckla en egen blodförsörjning, växa 

in i andra organ och vävnader samt mekanismer som hjälper till att komma undan 

immunsystemet och undvika celldöd. Cancercellernas snabba delningsförmåga blir extra 

mottagliga för DNA-skador som uppstår vid både strålbehandling och cytostatikabehandling 

(Planck & Palmgren, 2018). 

  

Vilken typ av cancer och vart cancern är placerad i kroppen styr vilken medicinsk behandling 

som blir aktuell. Det vanligaste behandlingarna mot cancer är strålbehandling, kirurgi och 

cytostatikabehandling. De olika behandlingarna kan användas var för sig eller i kombination 

med varandra (Lorentsen & Grov, 2011). 

Strålbehandling 
Strålbehandling är en behandling där joniserande strålning används vilket innebär att hög 

energi överförs från en strålningskälla till tumörområdet. Strålningskällan kan komma från 

röntgenstrålning, elektronstrålning från acceleratorer eller strålning från radioaktiva källor 

(Jetne, 2003). Syftet med strålbehandling är att förstöra maligna celler som växer 

okontrollerat. Strålbehandling är en lokal behandlingsform och påverkar endast de celler som 

finns inom det strålbehandlade området men det kan innebära att friska celler också förstörs 

(Forsberg & Wengström, 1998). Det går inte att styra strålningen så att den endast träffar 

cancercellerna, strålarna kommer därför också att skada frisk vävnad. Behandlingen strävar 

efter att uppnå en balans mellan effekt på tumörvävnad och skador på normal vävnad. 
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Konsekvenserna av att inte uppnå önskad effekt på tumören jämfört med eventuella 

biverkningar är avgörande för om strålbehandling är ett alternativ. De maligna cellerna är mer 

strålkänsliga och har sämre förmåga att reparera de skador som strålningen orsakar jämfört 

med de normala cellernas återhämtning. När de normala cellerna i strålområdet skadas får 

patienten biverkningar av behandlingen. Biverkningarna vid strålbehandling beror på den dos 

som ges samt vilket område som bestrålas (Jetne, 2003). 

  

Detta är en komplicerad process som innefattar teknologisk avancerad kompetens och de 

olika stegen måste anpassas till varje enskild patient. Behandlingsprocessen tar hänsyn till 

tumörens volym och efter det bestäms val av strålkällor, dosplanering, fixation av patient 

samt kontroll genom röntgenstimulering. Strålbehandling är ett lagarbete som involverar 

såväl patienten och dennes närstående som en rad specialister som onkologer, kirurgiska 

specialister, radiologer, radiofysiker och sjuksköterskor (Forsberg & Wengström, 1998). 

I all strålbehandling är det viktigt att identifiera volymen på den vävnad som ska behandlas, 

den s.k. målvolymen. I målvolymen ska en viss dos bestämmas. Det vanligaste är att 

patienten får behandling dagligen, fem dagar i veckan. Det kan också bli aktuellt med flera 

behandlingar per dag och i samband med detta ta ställning till om syftet med 

strålbehandlingen är kurativ eller palliativ. För att kunna genomföra en framgångsrik 

strålbehandling är det viktigt att den planeras i detalj (Jetne, 2003). 

  

Strålbehandling blir aktuellt när det är omöjligt att avlägsna tumören på kirurgisk väg, eller 

när kirurgisk behandling skulle medföra stora risker för patienten (Jente, 2003). 

Strålbehandling kan ges som kurativ behandling eller palliativ behandling beroende på 

behandlingens mål. Det primära målet vid en kurativ inriktning är att bota patienten (Forsberg 

& Wengström, 1998) och den palliativa inriktningen syftar till att hålla cancersjukdomen 

under kontroll och minska patientens tumörbörda. Den palliativa behandlingen vill 

åstadkomma symtomlindring, så god livskvalitet som möjligt och förlängd överlevnad. Vid 

palliativ behandling är biverkningar mindre accepterade än vid kurativ behandling (Oken et 

al., 1982). 

Biverkningar 

Personer som genomgår strålbehandling har olika behov av omvårdnad beroende på vilken 

del av kroppen som bestrålas samt vilken stråldos personen får. I regel ger strålbehandling 

lokala biverkningar (Varre, 2003). Hudreaktioner är biverkningar som normalt brukar 
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uppträda efter att strålbehandlingen har inletts. Besvären kan variera från lätt rodnad till 

vätskande blemmor och sår och dessa kan uppstå både under och efter behandlingen. 

Symtomen kan börja med rodnad som övergår till klåda. Ökad pigmentering kan förekomma 

och det kan ge en känsla som kan jämföras med när en person bränt sig i solen. Om 

strålningen drabbar området runt magsäcken eller tarmarna leder detta ofta till illamående och 

kräkningar. Detta är besvärliga biverkningar som orsakar energiförluster och försvårar 

näringstillförseln. Det är även vanligt att strålbehandling mot mag-tarm-kanalen kan medföra 

smärtsamma diarréer och gasbildning (Varre, 2003). 

  

Uttalad trötthet, fatigue, är en vanlig biverkan som många personer måste genomgå i 

samband med strålbehandling. Detta innebär en subjektiv upplevelse av utmattning, svaghet, 

kraftlöshet och koncentrationssvårigheter. Onormal trötthet i samband med strålbehandling 

kan bero på flera faktorer. Behandlingen är i sig fysiskt påfrestande men även psykiskt. 

Strålbehandling är förenad med oro och osäkerhet. De psykiska faktorerna kan under en 

längre tid påverka utvecklingen av fatigue (Varre, 2003). 

Upplevelser av strålbehandling 
En upplevelse är individuell och kan endast tolkas och förstås av människan själv och ingen 

annan (Eriksson, 1987). Upplevelse beskrivs av Malmström, Györki och Sjögren (2006) som 

något som en person varit med om, prövat på samt reagerat och uppfattat en viss händelse. 

  

Ekfors och Petersson (2004) beskriver att trötthet och fysisk påfrestning är tydliga 

upplevelser som påverkar många patienter som genomgår en strålningsbehandling. Trötthet 

är en generell upplevelse hos många. Den mentala tröttheten innebär att patienten upplever 

trötthet men utan fysisk påverkan och den generella tröttheten kan ge en känsla av svaghet i 

hela kroppen. Tröttheten kan uttryckas som en fysisk upplevelse eller som en kombination av 

både fysisk och känslomässig upplevelse. Någon form av fysisk påfrestning under 

strålbehandlingen är vanligt, specifikt vid strålningsområdet. 

  

För att kunna hantera situationen under en strålbehandling använder patienten olika strategier. 

Några behöver finna stöd och support av familj och närstående. Andra försöker acceptera 

situationen som den är genom att försöka leva ett så vanligt liv som möjligt och ta var dag 

som den kommer. En känsla av rädsla för hur patientens förmåga att kunna hantera sitt liv 

kan komma över många som genomgår strålbehandling. Rädslan speglar sig i att inte veta, 



 

8 
 

uppmaningar att lära sig nya saker på egen hand, uppleva nya kroppssymtom samt tankar om 

framtiden och hur behandlingen kan förändra framtiden (Ekfors & Petersson, 2004). 

Förberedelserna inför strålbehandlingen kan upplevas och hanteras på olika sätt. En patients 

syn på omständigheterna kan påverka deras beredningsnivå inför strålbehandlingen. Patienter 

som sätter sig in i situationen och accepterar läget känner sig mer förberedda (Forshaw, Hall, 

Boyes, Carey & Martin, 2017). 

Omvårdnad vid strålbehandling 
I den inledande fasen för en patient vid strålbehandling är det viktigt att sjuksköterskan ger 

tydlig information om tillvägagångssättet, upplägget på behandlingen samt förväntade 

biverkningar. Tydlig och relevant information utvecklar en trygghet för patienten som 

vanligtvis upplever en känsla av utsatthet (Chen et al., 2011). Tillit för sjuksköterskan och 

vårdpersonalen bidrar till patientens förmåga att känna sig förberedd inför strålbehandlingen. 

Många patienter ser sjuksköterskan som en expert inom ämnet och som genom ett vänligt och 

professionellt bemötande bidrar till en trygghetskänsla (Forshaw et al., 2017). 

  

När strålbehandlingen har påbörjats för patienten är tjänstgörande sjuksköterska med vid 

varje tillfälle, dels för att sköta strålbehandlingsapparaten men även för att ge råd och hjälpa 

patienten vid eventuella biverkningar som uppstått. Sjuksköterskan bör observera om det 

uppstår andra biverkningar som inte är förväntade samt om andra problem uppkommer som 

kräver läkarkontakt (Symonds, Deehan, Meredith & Mills, 2012). 

  

Periodvis under sjukdomsförloppet kan patienten uppleva känslan av att känna sig kränkt. För 

att fånga upp patientens känslor på bästa sätt är det till fördel att ha vetskap om patientens 

personlighet och livssituation. Det är lättare att skapa sig en förståelse om patientens känslor 

och situation om det finns information om patientens bakgrund. Alla patienter har olika sätt 

att uttrycka sina känslor på. Det är viktigt som sjuksköterska att vara lyhörd gentemot 

patientens känslor, det krävs för att upptäcka försiktiga och trevande signaler tidigare 

(Birgegård & Glimelius, 2000). Omvårdnaden av personer som genomgår strålbehandling 

bygger på en förståelse för att alla människor är unika och reagerar annorlunda, därför 

behöver individuell omvårdnad ges, detta trots att personerna gemensamt är diagnostiserade 

med en cancersjukdom. Omvårdnaden baseras på sjukdom och lindande för den enskilde 

personen. Även förhållandet och samarbetet mellan sjuksköterskan och personen som får 

strålbehandling är av betydelse (Pedersen, 2008). Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på 
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personens egen livshistoria. Det är också viktigt att personens upplevelse av behandlingen 

uppmärksammas och dess innebörd lyfts fram samt känslomässiga, kroppsliga och sociala 

konsekvenser uppmärksammas. Personens uppfattning av situationen hjälper sjuksköterskan 

att se personen i deras eget sammanhang. De flesta personer med en cancersjukdom har 

gemensamma egenskaper. Många är oftast vuxna personer med erfarenhet. Många har också 

på något sätt kommit i kontakt med cancer bland nära eller bekanta och kunskapen om cancer 

och dess behandling är mer omtalade (Reitan, 2003).  

Teoretisk referensram 
Livet kan inte passera utan att uppleva lidande. Lidandet beskrivs som något ont men som 

inte har någon mening i sig. Om individen upplever lidandet meningslöst eller meningsfullt 

beror på hur varje individ upplever sin livssituation. När lidandet ses som en del av livet så 

kan det upplevas uthärdligt och förenligt med hälsa, det kan i sin tur leda till personlig 

utveckling. Om lidandet upplevs outhärdligt kan det istället leda till att individen förlamas 

och förhindra individens varande. Lidandet kan uppfattas som en kamp mellan det goda och 

det onda. Om det goda vinner kampen leder det till utveckling men om det onda skulle vinna 

kampen innebär det ett symboliskt döende eftersom individen då ger upp en bit av sig själv. 

Lidandet kan gestaltas på olika nivåer. Med hjälp av varandets nivå finns det möjlighet att 

individen lyckas få tillbaka sin tillvaro genom att tillfredsställa sina behov, vara involverad i 

kampen mot lidandet samt konfronteras med krav och frågor om livet (Eriksson, 1994). 

  

Det existerar olika typer av lidande inom vården, det förekommer sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidandet är något som sjuksköterskan ofta möter i sitt 

yrke, till exempel i mötet med en patient till följd av en sjukdom eller adekvat behandling. 

Denna typ av lidande är sammankopplat med en diagnos samt de symtom som en patient 

lider av. Det kan även ha en koppling till en behandling som medför lidande för patienten, 

såsom biverkningar (Eriksson, 1994). Detta kan innebära att personer med en cancersjukdom 

kan uppleva sjukdomslidande när denne genomgår strålbehandling.  

  

Livslidandet har en förbindelse med en individs liv. Livslidandet kan uppträda på olika sätt 

beroende på vad individen drabbats av samt vart i livscykeln individen befinner sig. Denna 

typ av lidande kan uppstå till följd av mönster som upprepas under en tid, det kan till exempel 

vara att en individ inte får bekräftelse eller inte visa känslor. Livslidandet har även en 

koppling till sjukdomar eller andra händelser i livet som får individen att reflektera över sig 
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själv och vad sitt liv egentligen innehåller. Livslidandet kan påverka både de fysiska och 

psykiska hos en individ, det kan till exempel leda till ångest, depression, smärta eller 

svårigheter att lita på andra (Eriksson, 1994). Livslidandet kan påverkas av strålbehandlingen 

eftersom det innebär förändringar i livssituationen då behandlingen vanligtvis kräver att 

personen behöver behandlas flera dagar i veckan. Detta innebär en förändring i vardagen. 

Livslidandet kan också kopplas ihop med biverkningar som t.ex. trötthet och håravfall som 

påverkar det fysiska och psykiska hos personen.  

  

En av sjuksköterskans uppgift är att förebygga och minska vårdlidandet för patienter. Det 

finns flera olika typer av vårdlidande såsom kränkning av patientens värdighet, fördömelse 

och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den vanligaste formen av vårdlidande är 

kränkning av patientens värdighet. Det innebär att frånta möjlighet till att helt fullt ut vara 

människa, det betyder även mindre möjlighet för patienten att använda sina hälsoresurser. 

Kränkning av patientens värdighet förekommer genom direkta och konkreta åtgärder såsom 

nonchalans vid tilltal, personliga frågor eller vid slarv när det kommer till att skydda 

patienten vid vårdåtgärder som berör intima zoner. Det kan även existera kränkning av en 

patientens värdighet genom ett bristande etiskt förhållningssätt eller att patienten upplever att 

han eller hon inte blir sedd av exempelvis sjuksköterskan (Eriksson, 1994). Vården kan 

således påverka upplevelsen av strålbehandlingen för personerna. Det kan handla om 

sjuksköterskans bemötande och omvårdnad i samband med strålbehandlingen.  

Problemformulering 
Personers upplevelser av strålbehandling kan leda till en förändrad livssituation och 

livskvalité, till följd av själva behandlingen eller eventuella biverkningar (Ekfors & 

Petersson, 2004). Den förändrade livssituationen kan innebära för personer som genomgår 

strålbehandling att de känner sig maktlösa och inte har kontroll över situationen. Detta i sin 

tur leder till minskad livskvalité (Nixon et al, 2018). För att sjuksköterskor ska kunna planera 

och genomföra god omvårdnad är det angeläget att kunskapen om hur patienterna upplever 

tiden under strålbehandling utvecklas. Den kunskap som finns tillgänglig i dagsläget om 

strålbehandling utifrån personens perspektiv är inte tillräcklig. Om kunskapen inte 

vidareutvecklas finns en större risk att patientens behov inte uppmärksammas, vilket leder till 

att omvårdnaden får negativa konsekvenser och ett ökat lidande under behandlingstiden för 

personen. Om omvårdnaden inte utgår från evidensbaserad kunskap leder detta till att 
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personen inte får möjlighet till rätt omvårdnad. Det är därför viktigt att personers upplevelser 

av strålbehandling förtydligas och lyfts fram.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av strålbehandling i samband med en 

cancersjukdom. 

Metod 

Design 
För att besvara syftet gjordes en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats, baserad på 

patografier. Henricson och Billhult (2017) skriver att en kvalitativ metod är lämplig när 

forskaren försöker förstå innebörden av något. Dessa data är inte numeriska utan samlas in 

med hjälp av intervjuer, det sagda ordet eller personers beskrivningar av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2017). Detta är en passande metod eftersom studien utgick från 

patografier som inom medicin betyder att tolka vilken påverkan en viss sjukdom kan ha haft 

på en individ. Det kan även handla om upplevelser av sjukvården (Häggblom & Mattsson, 

2007). Studien var skriven utifrån ett induktivt förhållningssätt eftersom detta innebär att 

forskaren utgår från deltagarnas levda erfarenheter och utifrån observationer av dessa kan 

forskaren sedan formulera teoretiska begrepp eller dra slutsatser (Henricson & Billhult, 

2017). 

Urval 
Enligt Henricson och Billhult (2017) innebär inklusionskriterier planerat material som ska 

inkluderas i studien. Inklusionskriterierna i denna studie var personer som drabbats av cancer 

och genomgått strålbehandling på grund av sjukdomen samt en beskrivning av personernas 

upplevelse av tiden under strålbehandlingen. Patografierna skulle vara skrivna på svenska för 

att minska risken att upplevelserna i texten inte skulle feltolkas. I inklusionskriterierna ingick 

inte en speciell typ av cancer. Det väsentliga var att författarna till patografierna har 

genomgått strålbehandling i samband med en cancersjukdom. Exklusionskriterier innebär att 

material som inte planeras vara med i studien utesluts (Henricson & Billhult, 2017). I denna 

studie var exklusionskriteriena patografier som innefattar strålbehandling men inte vid en 
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cancersjukdom, barn eller ungdomar under 18 år samt patografier som är skrivna av anhöriga, 

dessa exklusionkriterier ansågs inte relevant för syftet.  

Datainsamling 
Studiens syfte var att utifrån patografier beskriva personers upplevelse av strålbehandling och 

för att finna patografier som kunde svara på syftet användes sökmotorn Libris som är en 

nationell söktjänst för titlar på böcker (Libris.kb.se). För att få fram de valda patografierna 

användes sökorden: patografi, självbiografi, cancer och strålbehandling som kombinerades 

tillsammans (se bilaga 1).  

 

I första sökningen användes sökordet patografi som gav 211 träffar detta för att få en första 

överblick över mängden material som finns tillgänglig, men eftersom studiens syfte var att 

beskriva upplevelsen av strålbehandling i samband med en cancersjukdom var detta en för 

bred sökning och inga sammanfattningar lästes. I andra sökningen kombinerades sökorden 

patografi + cancer för att få en mer avgränsad sökning vilket resulterade i 63 träffar. Titlarna 

från samtliga 63 böcker lästes och från de titlarna som innehöll t.ex. anhörigperspektiv eller 

innefattade barn under 18 år lästes inga sammanfattningar. Utifrån dessa 63 träffar lästes 

sammanfattningar från 36 böcker. Sammanfattningarna lästes från Adlibris och Bokus 

hemsidor. Fem av patografierna som uppfyllde inklusionskriterierna valdes genom andra 

sökningen. För att inte missa några relevanta böcker valdes den tredje sökningen att göras 

med sökorden självbiografi + cancer som resulterade i 33 träffar varav 9 stycken 

sammanfattningar lästes. Inga böcker från den tredje sökningen uppfyllde 

inklusionskriterierna och gick därför inte vidare för analys. Fjärde och femte sökningen i 

Libris gav inga resultat. De fem valda patografier från Libris hämtades på Blekinge Tekniska 

Högskolas bibliotek. På plats på biblioteket gjordes en ytterligare sökning bland böckerna 

som fanns tillgängliga på hyllan “cancer”. Där lästes ytterligare sju böckers 

sammanfattningar varav tre av böckerna uppfyllde inklusionskriterierna och valdes ut för 

analys. Slutligen resulterade sökningar i åtta patografier. Patografierna som valdes ut till 

studien var Jag ska inte dö idag, Bröstresan, Strålmannen, Jag vill fan leva, Dans i mörka 

rum, En hel jävla bok om cancer, Min cancer - en resa i kropp och själ och När du blir 

“flintis” kan pappa köra mig till fritids då? (Se bilaga 2).  
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Dataanalys 
Den analysform som användes för att besvara på syftet utgick Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys tillsammans med en induktiv 

ansats. Innehållsanalysen genomfördes manifest. Detta innebär att innehållet håller sig nära 

den ursprungliga texten för att undvika feltolkningar och uttrycks genom beskrivande nivåer i 

form av kategorier. Innehållsanalysen består av olika delar där meningsenhet, kondensering, 

kod, kategori och tema ingår (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Analysprocessen påbörjades genom att författarna till studien delade upp böckerna som sedan 

lästes igenom enskilt ett flertal gånger, detta för att få en helhet och förståelse av böckernas 

innehåll. Med inställningen om att besvara på syftet valdes meningsenheter ut från böckerna 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som beskriver att en meningsenhet är en 

meningsbärande del av texten som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. 

Meningsenheterna sammanställdes i ett gemensamt dokument som sedan skrevs ut i 

pappersformat och varje meningsenhet klipptes ut för att kunna granska och sortera bort de 

meningsenheter som inte svarade på syftet. Därefter kondenserades och kodades samtliga 

meningsenheter gemensamt vilket innebär att texten förkortas ned utan att tappa sitt budskap. 

Detta gör det mer lätthanterligt att arbeta med. Koden sätter en etikett på den kondenserade 

meningsenheten och beskriver dess innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Koderna skrevs ner på baksidan av de utklippta meningsenheterna för att underlätta 

kategoriseringen. Utifrån koderna bildades underkategorier som sedan gjordes till kategorier 

som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) utgörs av flera koder som har ett 

liknande innehåll. Innehållet i kategorin ska vara närbesläktat och skilja sig från innehållet i 

andra kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). (Se bilaga 3). 

Etiska överväganden  
Polit och Beck (2017) skriver att alla forskare har en skyldighet att undvika, förebygga och 

minimera skador i studier med människor. Deltagarna ska inte utsättas för onödig risk för 

skada eller obehag under studiens gång och deras deltagande måste vara avgörande för att 

uppnå detta. Sandman och Kjellström (2018) beskriver att forskningsetik finns för att värna 

om människors grundläggande värden och rättigheter. Studier genomförs för att skapa ökad 

förståelse och kunskap om olika fenomen och i förlängningen är målet att förbättra både 

enskilda personers liv och samhället i stort.  
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I studien har icke-skada-principen och Helsingforsdeklarationen legat till grund för de etiska 

övervägandena. Helsingforsdeklarationen (2013) är ett etiskt uttalande om hur forskning ska 

utföras som involverar mänskliga ämnen och som använder mänskligt material som data. Det 

är betydelsefullt att överväga om forskningens resultat ger mer nytta än skada och att 

minimera alla risker som kan skada deltagarna (Helsingforsdeklarationen, 2013). Icke-skada-

principen innebär att alla människor har en skyldighet rent moraliskt att inte skada andra 

människor. Det betyder att människor inte ska förorsaka skada i form av kränkt integritet, 

psykisk eller fysisk smärta. Ur studiens syfte innebär icke-skada-principen att författarna till 

studien noggrant reflekterar över sitt handlande för att inte försätta deltagarna i ett sämre läge 

än innan studien påbörjades (Sandman & Kjellström, 2018). Deltagarna i studien har själva 

skrivit och valt att låta sina verk bli publicerade för allmänheten och patografierna finns 

tillgängliga på många bibliotek runt om i Sverige. Detta betyder för studien att risken att 

kränka deltagarnas autonomi anses vara låg. Att kränka och missvisa personernas upplevelser 

är aldrig en medveten intuition, så för att undvika feltolkningar och minska risken för 

eventuella kränkningar gjordes analysen av materialet varsamt och noga med en strävan efter 

att visa respekt till deltagarna i studien.  
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Resultat 
Efter att analysen genomfört framkom det tre huvudkategorier; Blir mer känslosamma, 

Kroppen blir påverkad fysiskt och Viljan att fullfölja strålbehandlingen samt 12 

underkategorier

 

Blir mer känslosamma  
Det uppkom flera olika känslomässiga reaktioner hos personerna som genomgick 

strålbehandlingen. Gemensamt upplevde personerna i studien kontrollförlust i form av 

maktlöshet och utsatthet. Ovisshet kunde uppkomma av att inte veta hur strålbehandlingen 

skulle påverka framtiden samt kände många skam över sin nya situation som uppstod till 

följd av strålbehandlingen. Andra känslomässiga reaktioner kunde innebära att personerna 

upplevde hoppfullhet som speglade sig i lättnad och trygghet. 

Känslan av att förlora kontrollen  

Personerna uttrycker många olika känslor som förknippas med rädsla, förtvivlan och 

maktlöshet i samband med strålbehandlingen. Majoriteten upplever en känsla av frustration 

och uppgivenhet inför den nya situationen som lett till en kontrollförlust. Känslor väller över 

personerna vilket leder till att personerna känner sig stundvis ledsna och nedstämda. En tydlig 
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upplevelse som analysen visade var känslan av maktlöshet. Maktlösheten speglade sig i hur 

personerna kände sig tvungna att finna sig i den nya situationen, att ligga under strålmaskinen 

och gå efter instruktioner från personalen och blotta sig själva. Att inte kunna styra själv över 

situationen och påverka hur livet skulle bli var saker som många av personerna upplevde 

under behandlingstiden. En del kände sig endast som ett objekt och utsattheten tog bort 

kärleken till den egna kroppen, det intima och privata hos personerna. I samband med 

maktlösheten uttryckte personerna också rädsla och oro. En del uttryckte rädsla av att ligga 

under själva strålmaskinen, andra var oroliga inför vilka konsekvenser och biverkningar som 

behandlingen kunde medföra och en rädsla för sina egna tankar fanns också hos personerna. 

Tankar om framtiden, att det värsta kunde hända och att de inte skulle överleva sin situation 

(Björkegren Jones, 2014; Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Södergård, 2012).   

 

Fördomar inför strålbehandlingen var vanligt förekommande bland personerna i studien. 

Personerna trodde att de skulle vänja sig med vissa delar av behandlingen, besvikelse uppstod 

när personerna insåg att de inte kommer att kunna vänja sig vid exempelvis att huvudet är 

fastspänt under strålbehandlingen. För flera av personerna upplevdes behandlingen inte som 

dem hade förställt sig från början (Andersson, 2014; Södergård, 2012; Wessman, 2012). 

 

“Jag låg utan värdighet med armarna i luften medans två personer drog mig millimeter efter 

millimeter till de var nöjda” (Lindgren, 2016, s.66). 

Känslan av ovisshet  

I studien upplevde personerna som genomgick strålbehandlingen ovisshet. Flertalet av 

personerna var fundersamma om behandlingen hjälper på rätt sätt och om det är värt att 

genomgå strålbehandling. Det uppstod ovisshet bland personerna i studien gällande hur 

strålbehandlingen påverkar kroppen fysiskt, personerna undrade hur det skulle bli i framtiden 

efter allt som kroppen blev utsatt för under själva strålbehandlingen. En del av personerna i 

studien vågade inte ställa frågor angående strålbehandlingen på grund av att de var rädd för 

det svaret de skulle få, istället försökte personerna läsa av vårdpersonalens kroppsspråk och 

miner. Andra personer i studien vågade inte tänka på följderna av behandlingen, de upplevde 

en ovisshet kring om och hur dem skulle förändras under strålbehandlingen. Vad gör ni med 

mig? Vad händer? Och varför? Var generella frågor som personerna funderade över när dem 

var på radioterapiavdelningen och strålbehandlas. Frågorna stannade i personernas tankar 

medan de låg och blundade under hela behandlingstiden (Andersson, 2004; Andersson, 2014; 
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Björkegren Jones, 2014; Essén, 2002; Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Södergård, 2012; 

Wessman, 2012).  

 

Personerna i studien upplevde också att dem inte förstod styrkan av effekten av själva 

strålbehandlingen samtidigt som dem inte riktigt vet vad dem känner över strålbehandlingen. 

Det framkom en ovisshet beträffande om strålbehandlingen lyckades stråla hela det drabbade 

området eller om en del av det drabbade området skulle missas av strålarna och tankar om 

vad det skulle innebära uppkom. Funderingar kring vad som skulle hända efter strålningen 

samt om behandlingen skulle leda till nya tumörer var vanligt bland personerna i studien. När 

strålbehandlingen var i slutfasen började en osäkerhet om hur personerna skulle klara sig 

själva utan att träffa vårdpersonalen dagligen och om det krävdes mer strålbehandling 

(Andersson, 2004; Andersson, 2014; Björkegren Jones, 2014; Essén, 2002; Lindgren, 2016; 

Palmcrantz, 2011; Södergård, 2012; Wessman, 2012;).  

 

I väntrummet till strålbehandlingen beskrev personerna att de satt där tillsammans med andra 

människor som också skulle genomgå strålbehandling och det som dem hade gemensamt var 

undrande blickar och dämpade samtal. Dem beskrev att ingen visste hur denna resan skulle 

sluta för någon av personerna men de hade i alla fall varandra och skulle utsättas för samma 

behandling. (Andersson, 2004; Andersson, 2014; Björkegren Jones, 2014; Essén, 2002; 

Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Wessman, 2012). 

 

“Det känns som om alla mina problem är stora. Hur lång tid har jag kvar att leva? Vad 

kommer att hända under och efter strålningen? Kommer den ge upphov till nya tumörer? Hur 

kommer mitt minne att fungera?” (Södergård, 2012, s.285–286).  

Känslan av skam  

Upplevelse av skam uppstod när personerna i studien tyckte synd om sig själv till följd av den 

nya situationen med behandlingen och allt vad det innebär. Personerna tyckte att dem inte 

hade rätt att tycka synd om sig själva eftersom att det hade kunnat vara mycket värre såsom 

till exempel döden. Att dölja känslor i familjens närhet var vanligt, speciellt om det fanns 

barn i familjen. Genom att personerna försökte dölja sina känslor för familjemedlemmarna 

trodde dem att oron inom familjen skulle minska. Utöver att dölja känslor försökte 

personerna även att dölja sitt håravfall med hjälp av en mössa eller en hatt. Detta gjordes till 

följd av att personerna tyckte att det såg både fult och skrämmande ut när dem hade tappat en 
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större del av sitt hår. När personerna kände sig nedstämda på grund av håravfall uppstod 

samtidigt en känsla av skam för personerna kände att det hade kunnat vara mycket värre och 

det finns andra människor som har svårare och jobbigare situationer till exempel 

krigsdrabbade människor. I denna situationen upplevde personerna i studien att det inte hade 

rätt till att känna sig nedstämda på grund av lite hår som dem kan dölja med en hatt eller 

mössa (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

Känslan av hoppfullhet  

Vid sidan av känslorna av rädsla, maktlöshet och oro kunde personerna också uppleva 

stunder där hoppfullhet, lättnad och trygghet fann sig. Många räknade ner 

behandlingsdagarna i förväntan om att det skulle bli bättre och försökte se det positiva i sin 

situation. Trots utmattande behandlingar kände personerna tacksamhet och hoppfullhet i att 

träffa andra som gick igenom samma sak. Även personalen på avdelningarna och 

behandlingsrummen bidrog till en tacksamhet hos personerna i studien, då personalen i 

många fall blev ett stort stöd för personerna. Många beskrev att de bildade en särskild och 

nära relation till personalen under sin behandlingstid då de var där flera dagar i veckan. Detta 

bidrog senare starkt till känslan av trygghet som många av personerna upplevde. Tryggheten 

byggdes upp av tillit och förtroende för vårdpersonalen som genom ett gott bemötande gjorde 

att personerna började känna sig som hemma på avdelningen. Det var också vanligt att en 

gemenskap mellan personerna och medpatienterna byggdes upp under behandlingstidens 

gång (Andersson, 2004; Andersson, 2014; Essén, 2002).  

 

Personerna trodde att det skulle göra ont som till exempel vid brännskador under 

strålbehandlingen men istället upplevde dem att de inte kändes någonting alls att genomgå 

strålbehandling vilket ledde till en känsla av lättnad uppstod. Samtidigt som att många av 

personerna började trivas under behandlingstiden infann sig också en uppenbar lättnad och 

glädje över att strålbehandlingen var över och att de hade klarat av allt vad det innebar. Det 

blev ett kapitel i livet som många såg som en lärorik tid och erfarenhet som kommer finnas 

med dem resten av livet. Många såg strålbehandlingen som en period i livet som medförde 

både med- och motgångar men som i slutet gjorde att de växte som personer (Andersson, 

2004; Andersson, 2014; Essén, 2002; Södergård, 2012; Wessman, 2012).  
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“När jag studsade ut från röntgenbunkern den sista dagen var det med lätta steg, jag kände 

mig så uppfylld av triumf och glädje över att jag klarat de 28 dagarna utan alltför många 

omkullkörningar” (Andersson, 2014, s.115). 

Kroppen blir påverkad fysiskt  
Strålbehandlingen medförde olika biverkningar hos personerna i studien. Den fysiska 

påverkan som personerna hade var individuella och kunde skilja sig från person till person i 

form av grad men de flesta hade liknande upplevelser av hur strålbehandlingen påverkade 

kroppen fysiskt.  

Att känna trötthet 

Biverkningar som blev en generell följd genom hela strålbehandlingen var illamående och 

framförallt trötthet. Tröttheten kom dels från den tuffa strålbehandlingen men också från 

anspänningen som uppkom. Vissa personer var tvungna att anpassa sin vardag efter den 

påtagliga tröttheten t.ex. genom att vila kroppen på eftermiddagen för att orka vara vakna på 

kvällen. Många kände också hur deras kropp fysiskt inte orkade med på samma sätt som den 

hade gjort innan behandlingen (Andersson, 2004; Andersson, 2014; Essén, 2002). 

 

“Och tröttare och tröttare blev jag - som om tröttheten åt mig, knaprade i sig bit för bit av min 

själ” (Essén, 2002, s.51). 

Att bli ljuskänslig  

En annan biverkning som även påverkade personernas vardag under dagtid var att många 

blev känsliga för solljus och ibland även elektroniskt ljus. Detta blev extra påtagligt för de 

personer som genomgick strålbehandlingen under vår- och sommartider då solen var som 

starkast. Extra känsliga områden var ögonen och de kroppsområden som behandlades av 

strålningen. För att skydda sig från solljuset använde sig personerna av solglasögon och keps 

samt höll sig under träd eller liknande för att söka skugga under promenader. För vissa blev 

ljuskänsligheten outhärdlig och de valde att hålla sig inomhus under den tiden solen sken som 

mest (Essén, 2002; Wessman, 2012).  

Att få skador på huden  

Strålbehandlingen orsakade olika skador och besvär på huden såsom brännskador, irriterad, 

rodnande och kliande hud. Hudskadorna kunde bli som mest påtagliga under dagen då huden 

framförallt kliade och sved samt skavde mot vissa klädesplagg. Detta blev också en faktor till 
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att många av personerna valde att håll sig inomhus för undvika solen som kunde träffa den 

brännskadade huden. De olika hudbesvären uppkom främst vid de områden som blev 

strålbehandlade (Björkegren Jones, 2014; Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Wessman, 

2012).   

 
“När strålningen var över fortsatte ändå huden att bli mer och mer skadad. Under de 

kommande två veckorna blev det röda större och mer ömt. “Du har blivit strålskadad” sa min 

onkolog” (Lindgren, 2016, s.73). 

Att tappa håret  

Strålningen brände inte bara huden utan kunde också bränna sönder hårsäckarna som ledde 

till att en del personer tappade håret under behandlingen. Speciellt drabbade av håravfall blev 

de personer som fick strålbehandling runt huvudkronan. Håravfallet blev både en fysisk och 

främst emotionell påverkan hos personerna. Eftersom håret försvann successivt kunde 

personerna följa processen som i vissa fall ledde till en ny självbild. En del började även 

ifrågasätta sig själva om hur stor betydelse som håret egentligen hade för dem och om det var 

värt att gråta för sitt håravfall (Andersson, 2014; Essén, 2002).  

 

“Håret gav upp efter två och en halv vecka och rasade av i omgångar” (Andersson, 2014, 

s.125).  

Viljan att fullfölja strålbehandlingen  
Gemensamt för personerna i studien var upplevelsen att inte ge upp, utan istället kämpa för 

att ta sig igenom strålbehandling. Tillsammans var personerna överens om att det krävdes att 

acceptera den nya situationen som strålbehandlingen innebar samt att hålla fokus och ha 

tålamod. 

Viljan att kämpa  

Kämpaglöd var något som alla personerna i studien upplevde, däremot kämpade dem mot 

olika mål. En del av personerna kämpade mot biverkningar såsom en enorm trötthet och 

orkeslöshet. Samtidigt som kampen kunde bestå av att inte gå under och för att bibehålla sin 

kropp som den var innan behandlingen startade. Några av personerna beskrev hur de 

kämpade in i det sista för att orka med hela behandlingen och för att ge cancern en sista 

omgång innan behandlingstiden var avslutad. Flertalet av personerna upplevde i början av 

strålbehandlingen att dem var förberedda och redo att kämpa igenom hela perioden av 
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behandlingar och kände en styrka efter varje strålning som skapade en vilja att kämpa. 

Personerna beskrev att efter varje strålning kom dem närmre sitt slutmål som bestod av att 

avsluta behandlingen. Personerna var motiverade och hade en stark vilja att ta sig igenom 

strålbehandlingen, för att behandlingen skapade en chans att bli frisk. Samtidigt som 

personerna var redo att kämpa med behandlingarna växte även en beslutsamhet fram hos 

personerna. Dem var beslutsamma och såg ingen annan väg att gå än att ta sig igenom 

behandlingen. Personerna var medvetna om att det måste utgå från den situationen som dem 

befinner sig i just nu och kämpa mot sitt slutmål (Andersson, 2004; Andersson, 2014; 

Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Södergård, 2012).  

Att acceptera den nya situationen under strålbehandlingen 

Personerna i studien upplevde att dem behövde acceptera den nya livssituationen i samband 

med strålbehandlingen. För några av personerna blev det ett plötsligt uppvaknande för att 

acceptera en ny situation i livet, som beskrivs genom att personerna måste acceptera flera nya 

saker i livet som dem inte vill ha med att göra. Det kunde till exempel innebära att byta kost. 

Samtidigt beskriver några av personerna hur viktigt det är för dem att leva i nuet och inte 

lägga energi på saker som inte kan påverkas. Med detta menar dem att ta varje dag som den 

kommer och acceptera den nya situation som skapats (Andersson, 2014; Essén, 2002; 

Lindgren, 2016; Palmcrantz, 2011; Wessman, 2012) 

 

“Det här med den eviga “acceptansen”, men det ligger något i det i alla fall. Bara det att man 

måste acceptera en massa saker som man egentligen inte vill ha i sitt liv.” (Palmcrantz, 2011, 

s.122–123). 

Att inte tappa fokus 

Det framkom i analysen att när personerna i studien genomgick strålbehandling var dem 

fokuserade, målmedvetna och målinriktade. Det var viktigt rent generellt att hålla fokus under 

behandlingen, men vad som personerna höll fokus på varierade från person till person. En del 

fokuserade på att inte sjunka ner i mörka tankar utan istället se det små glädjesmulorna i 

vardagen. För att bryta ett tankemönster krävdes fokus som kunde innebära för några av 

personerna att under den tiden som de låg på britsen och blev strålade att fokusera på 

omgivningen eller gå in i sig själv för att klara av behandlingen mentalt. Personerna i studien 

beskrev att det var viktigt att fokusera och ta sig tid till pauser för att låta kroppen läka och 

återhämta sig. En del av personerna upplever i början av strålbehandlingen att dem fokuserar 
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på att göra sig beredda på både själva behandlingen men även på biverkningar som kan 

uppstå. Under behandlingsperioden beskriver några av personerna att de vet som väntar under 

strålningen på sjukhuset och då krävs fokus för att ta sig igenom det (Andersson, 2014; 

Essén, 2002; Lindgren, 2016; Södergård, 2012; Wessman, 2012).  

 

“Sköterskan ger order och jag lyder. Hon lägger masken över mitt huvud och jag sluter mina 

ögon. Jag vet vad som väntar, och nu fokuserar jag.” (Södergård, 2012, s.289). 

Att behålla tålamodet 

Något personerna i studien hade gemensamt var att det krävdes tålamod för att ta sig igenom 

perioden av strålbehandling. Flera av personerna upplevde att de kändes sig otåliga för att de 

ville bara bli klara med behandlingen och friska, då krävs det tålamod. Tålamodet beskrivs 

som en vän i vardagen när det känns tungt och slitsamt. En del av personerna upplever att 

dem lätt glömmer att kroppen behöver tid på sig för återhämtning. Genom analysen 

framkommer det att det är viktigt att låta tiden ha sin gång och under de stunderna som 

upplevs omotiverade, opåverkbara och avtrubbande behövs tålamodet som mest (Andersson, 

2004; Andersson, 2014; Björkegren Jones, 2014; Palmcrantz, 2011; Södergård, 2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av strålbehandling i samband med en 

cancersjukdom och till litteraturstudien valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 

Induktiv ansats ansågs passande eftersom studien utgick från patografier som består av 

berättelser av personers upplevelser. Författarna i studien ville försäkra sig om att 

personernas upplevelser skulle lyftas fram tydligt och därför analyserades materialet från 

rådata till teoretisk förståelse. En deduktiv ansats ansågs kunde påverka analysen av 

materialet eftersom det innebär att en redan ställd teori ligger till grund genom hela processen 

(Henricson & Billhult, 2017). Den kvalitativa metoden har sitt ursprung i den holistiska 

traditionen och avser att studera personers upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Detta 

var en lämplig metod för att kunna svara på studiens syfte eftersom forskaren söker förståelse 

om innebörden av något. I den kvalitativa metoden är data inte numeriska utan kan samlas in 

med hjälp av intervjuer, det sagda ordet och personers beskrivningar som sedan analyseras 
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(Henricson & Billhult, 2017). Att använda sig av en kvantitativ metod i denna studie var inte 

aktuellt eftersom kvantitativ metod betyder användning av någon form av strukturerade 

mätningar och insamlade data presenteras i form av siffror och tabeller (Billhult, 2017). En 

svaghet med att använda kvalitativ metod är att forskarens förståelse och förhållningssätt är 

involverade i studien (Henricsson & Billhult, 2017). Detta kräver att författarna till studien 

inte lägger in sina egna tankar och värderingar. Därför har författarna grundligt reflekterat 

och diskuterat sin förförståelse.  

 

En inklusionskriterie var att patografierna skulle vara skrivna på svenska. Detta ansågs som 

mest lämpat eftersom båda författarna till studien behärskar det svenska språket, som i sin tur 

leder till att tolkningsfel minskar jämfört med om patografierna är skriva på ett annat språk. 

Patografiernas handling begränsades inte till en speciell typ av cancersjukdom detta för att få 

en djupare förståelse för hur personer med olika typer av cancer upplever strålbehandlingen. 

Ett av exklusionskriterierna var patografier som var skrivna utifrån anhörigas perspektiv. 

Denna valdes för att författarnas till studien ansåg att trovärdigheten ökade om materialet 

grundades sig i personernas egna upplevelser.  

 

Hela den kunskapsbildande processen har en avgörande betydelse av forskarens medvetenhet 

och reflektioner över sina egna föreställningar i samband med datamaterialet. För att kunna 

bedöma trovärdigheten i resultatet som forskarna arbetat fram krävs det en redogörelse av 

forskarna hur tillvägagångssättet och val av strategier under hela forskningsprocessen skett. 

Tillförlitlighet är sammankopplade med precision, noggrannhet och riktighet genom hela 

arbetet (Rosberg, 2017). Trovärdigheten stärks i denna studien genom att tillvägagångssättet i 

datainsamlingen och dataanalysen beskrivs detaljerat. Detta leder till att det är lätt att följa val 

av olika strategier genom hela arbetsprocessen. För att svara på syftet valdes patografier, som 

innebär att tolka vilken påverkan en sjukdom kan ha på en individ. Det kan handla om 

upplevelser av sjukvården som till exempel behandling (Häggblom & Mattsson, 2007). 

Genom beskrivna livsberättelse i patografier kan kunskapen och förståelsen utvecklas för 

vårdpersonal vilket leder till ett förbättrat arbete med patienterna (Jonsson, Nyman & 

Josephsson, 2017). Eftersom patografierna är skrivna av personerna själva ses det som en 

styrka i studien eftersom primärkällor använts till skillnad från vetenskapliga artiklar där 

materialet redan är bearbetat. Genom att utgå från patografier kunde det också innebära 

nackdelar för studien. Eftersom syftet var avgränsat till upplevelser av strålbehandling 

behövdes flera böcker analyseras vilket ledde till att mycket av det material som analyserades 
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föll bort. Det innebar att det blev mycket material att hantera och blev tidskrävande. En annan 

svårighet att använda sig av patografier var att tolkningsfel kunde uppstå. Till skillnad från en 

intervjustudie fanns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Ett etiskt dilemma som uppstod 

vid studien var att materialet kom från böcker där författarna inte har fått lämna sitt 

medgivande till att medverka i studien. Trots nackdelarna som framkom valdes patografier 

som analysmaterial då det ansågs som bäst lämpat för studien eftersom den kvalitativa 

metoden vill förstå individens upplevelser av specifika händelser och situationer (Polit & 

Beck, 2017).  

 

Giltigheten framkommer genom det karaktäristiska som är avsett att beskrivas i resultatet. 

Strategier för val av deltagare har betydelse för resultatets giltighet. En förutsättning att få ett 

bra resultat är att finna deltagare som är bäst lämpade att svara på syftet och som är villiga att 

berätta om sin upplevelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Redan vid sökningen av 

patografier användes bärande begrepp från syftet för att finna de deltagarna som bäst beskrev 

sina upplevelser och på så sätt få ett bra resultat och öka trovärdigheten i studien.  

 

I datainsamlingen är forskarens delaktighet given eftersom samspelet vid intervjuer av 

berättande karaktär innebär att forskaren är en del av skapandet av texten. Det är nödvändigt 

att forskaren distanserar sig från materialet för att hitta mönster under analysprocessen. 

Resultatet kan ses som beroende av forskaren men det är intervjupersonernas röst som 

redovisas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I studien ses författarna till patografierna 

som intervjupersoner och genom att analysera materialet manifest kunde författarna till 

studien se det uppenbara i materialet och på så sätt distansera sig från materialet. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) menar också att en alltför textnära analys medför risk för att 

helheten går förlorad. Eftersom en del av meningsenheterna sorterades bort i analysen infann 

sig också denna risken i studien. I analysprocessen valdes också vissa meningsenheter att 

kortas ner eftersom de hade två eller flera olika betydelser. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) belyser att det är viktigt att ta ut lagom stora meningsenheter eftersom för 

stora kan vara svåra att hantera då de kan innehålla flera betydelser och att delar av innehållet 

kan förloras. Genom att analysera materialet endast manifest fanns risken att författarna gått 

miste om betydelsefulla tolkningar eftersom meningsenheterna inte analyserades latent som 

innebär att textens underliggande budskap tas fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
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Kategorierna blev till underlag för resultatet i studien. Ändringar gjordes under 

analysprocessen genom diskussion mellan författarna för att säkerställa att koderna 

placerades under rätt underkategori samt för underkategorierna som skulle bildas till 

kategorier. I samma linje som Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver strävade 

även författarna till studien efter att innehållet i en kategori skulle skilja sig från innehållet i 

andra kategorier samt att inget material som svarade på syftet exkluderades. Faktorer som 

kunde påverka resultatet kan vara tidsspannet mellan patografierna med tanke på hur vården 

har utvecklats. Tidsspannet mellan den äldsta och den nyaste boken är 14 år. Det innebär att 

det har framkommit ny forskning inom området. Det kan påverka resultatet genom att 

personerna som fick strålbehandling tidigare kan ha upplevt strålbehandlingen annorlunda 

jämfört med personerna som nyligen behandlats. 

Resultatdiskussion 
Analysen i studien syftade till att svara på personers upplevelser av strålbehandling i 

samband med en cancersjukdom. De centrala fynden som framkom ur kategorierna i 

resultatet var maktlöshet, känslan av ovisshet, känslan av hoppfullhet och att acceptera den 

nya situationen under strålbehandlingen.   

 

Det första centrala fyndet som uppstod ur resultat var att personerna upplever en känsla av 

maktlöshet och utsatthet under strålbehandlingen. Maktlösheten uppstod när personerna 

behövde infinna sig i en ny och obekant situation och inte kunna styra själv över vad som 

sker runtomkring. Resultatet beskrev hur personerna upplevde att de blottade sig själva och 

kändes sig endast som ett objekt inför vårdpersonalen. Maktlösheten bidrog till rädsla och 

oro. I relation till den teoretiska referensramen är det en av sjuksköterskans uppgift att 

förebygga och minska vårdlidandet för patienten. Kränkning av personers värdighet innebär 

att frånta möjligheten att vara människa fullt ut. Detta kan förekomma när personalen slarvar 

med att skydda patienten vid åtgärder som berör intima zoner (Eriksson, 1994). Detta 

uttrycker personerna i studien då de upplevde att de hamnar i en utsatt situation och behövde 

blotta sig inför personalen under strålbehandlingen. Eriksson (1994) skriver även att 

personernas värdighet kan kränkas när patienten upplever att sjuksköterskan inte ser 

personen. Detta visar resultatet på då personerna kände sig som ett objekt som ledde till att 

kärleken till den egna kroppen försvann. Birgegård och Glimelius (2000) instämmer och 

menar att för att tidigt upptäcka trevande signaler från patienten är det viktigt som 

sjuksköterska att vara lyhörd för patientens känslor. Även Nixon et al. (2018) styrker 
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föreliggande resultat med att personer som genomgår strålbehandling upplever att de inte har 

kontroll över situationen, känner sig maktlösa och hade önskat mer information om 

situationen som berör strålbehandling.  

 

Det andra centrala fyndet som framkom i resultatet var att personerna som genomgick 

strålbehandling upplevde ovisshet över om behandlingen verkligen hjälpte och i vilken grad 

strålningen lyckades behandla det drabbade området eller om vissa områden missades, detta 

medförde funderingar om det var värt att genomgå. Personerna kunde också känna en 

osäkerhet om hur kroppen påverkades fysiskt samt om framtida åkommor till följd av 

strålbehandlingen. Eriksson (1994) poängterar att sjukdomslidande är sammankopplat med 

lidande som uppstår till följd av strålbehandling. Lidandet kan bestå av biverkningar eller 

upplevelse av ovisshet som leder till oro och rädsla av strålbehandlingens effekt. Även Varre 

(2003) styrker resultatet och förklarar att ofta måste personerna vänta och se om tumören 

svarar på behandlingen och hur deras biverkningar utvecklas. Många lever därför med olika 

grad av ovisshet under hela strålbehandlingens gång. Ekfors och Petersson (2004) instämmer 

och menar att en rädsla infinner sig när personerna inte vet hur de ska hantera sina liv. Vidare 

i resultatet beskrevs att personerna läste av vårdpersonalens kroppsspråk samt inte vågade 

ställa frågor för att en rädsla vad svaret skulle innebära uppkom. Birgegård och Glimelius 

(2000) poängterar vikten av att med hjälp av kroppsspråket kan sjuksköterskan skicka viktiga 

signaler till patienten om att fånga upp och bemöta patientens känsloreaktioner. Resultatet 

beskriver att personerna upplevde en ovisshet kring hur denna resan med strålbehandling 

skulle sluta. Personerna beskrev hur de satt i väntrummet tillsammans med undrande blickar 

och dämpande samtal. Chen et al. (2011) bekräftar att det är viktigt med tydlig information 

angående tillvägagångssättet och upplägget på behandlingen. Tydlig och relevant information 

leder både till minskad ovisshet och ökad trygghet för personerna som genomgår 

strålbehandling.  

 

Det tredje centrala fyndet visade även på att personerna upplevde under vissa stunder 

hoppfullhet, lättnad men även trygghet. För att hitta något positivt under behandling visade 

resultatet att personerna räknade ner dagarna till att behandlingen skulle vara över och 

avklarad, vilket ledde till hoppfullhet och lättnad. Resultatet beskriver att vårdpersonal 

framkallade känslor av tacksamhet men var även ett stöd för personerna. Genom den goda 

relationen mellan personerna och vårdpersonalen bidrog det till trygghet. I en norsk studie 

beskriver Pedersen (2008) hur sjuksköterskans beteende avseende ett positivt sätt kan 
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påverka patientens nervositet och fysiska reaktioner. Genom ett leende och genom att 

förmedla en positiv anda skapar det säkerhet och kan göra att patienten känner sig lugnare. 

Leendet och det positiva bemötandet kan också bidra till personens självkänsla då leende, 

vänlighet och glädje i livet underlättar humöret hos vissa patienter medan de väntar på att bli 

strålade. Genom att se glädje och det positiva i livet är en naturlig del av vårdmiljön och kan 

således bidra till att patienterna lättare genomgår strålbehandlingen (Pederson, 2008). Hewitt 

et al. (2019) instämmer och menar genom att vara optimistisk under behandlingsperioden 

bidrog det till att situationen blev mer uthärdlig både för sig själv men även för andra. Vidare 

förklarar Hewitt et al. (2019) att om sjuksköterskan kan säkerställa att personen skapar en 

förståelse för orsakerna till behandlingsbeslut eller eventuell försening med behandling, kan 

det lugna personen och bibehålla förtroendet till vården. Vidare i resultatet beskrivs perioden 

med strålbehandling som en lärorik tid. Strålbehandlingen innebar både med- och motgångar 

men som medförde till sist att personerna växte i sig själv. Eriksson (1994) styrker 

föreliggande resultat att när lidande upplev uthärdligt och förenligt med hälsa kan det leda till 

personlig utveckling. Lidande är en kamp mellan det goda och ond, vilket betyder med- och 

motgångar, när det goda vinner leder det till utveckling. Genom att tillfredsställa sina behov, 

vara involverad i kampen samt att konfronteras med frågor om livet finns det möjlighet att 

individen lyckas få tillbaka sin tillvaro i livet. Hewitt et al. (2019) styrker resultatet med att 

hoppfullhet skapas och utvecklas genom att fokusera på ett framtidsmål.  

 

Det fjärde och sista centrala fyndet var att personerna i studien var i behov av att acceptera en 

ny livssituation till följd av strålbehandlingen. Det rådde enighet om att personerna var 

tvungna att acceptera nya saker i livet som de egentligen inte var intresserade av att ha i sitt 

liv. En gemensam väsentlig värdering var att leva i nuet, inte ödsla tid på saker som är 

opåverkbara samt att acceptera den nya livssituationen som bildats. Ekfors och Petersson 

(2004) poängterar att det krävs olika strategier för olika personer att hantera och ta sig 

igenom nya situationer. Det kan vara till hjälp att ta stöd av både närstående och familj. En 

annan strategi för att hantera och acceptera nya livssituationer är att försöka fortsätta leva sitt 

liv som varje person är van vid samt att ta var dag som den kommer. Forshaw, Hall, Boyes, 

Carey och Martin (2017) menar vidare att de patienter som förstått och accepterat situationen 

känner sig även mer förberedda inför en behandling. Även Eriksson (1994) påpekar att 

livslidandet har ett samband med händelser i livet som bidrar till att personer börjar reflektera 

både över sig själv men även innehållet i deras liv. Både psykiska och fysiska faktorer 

påverkas av livslidandet vilket kan leda till att acceptans av en ny situation försvåras.  
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Slutsats 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av strålbehandling i samband med en 

cancersjukdom. Målsättningen med resultatet var att främja kunskap och förståelse för 

vårdpersonal inom området. Tidigare forskning visar att strålbehandling kan orsaka svagheter 

såsom fysiska och psykosociala problem för personerna. Även osäkerhet och förhoppningar 

påverkar den psykosociala anpassningen. Personer som genomgår strålbehandling påverkas 

fysiskt i form av trötthet, ljuskänslighet, håravfall och skador på huden. Känslor och 

reaktioner som uppstod under strålbehandlingen var rädsla, oro och maktlöshet samtidigt som 

känslor av förhoppning, glädje och lättnad infann sig hos personerna. För att ta sig igenom 

perioden av strålbehandlingen underlättade det att acceptera situationen, ha tålamod och ta 

var dag som den kommer. Sjuksköterskan har en betydande roll när det kommer till stöd för 

personerna när de genomgår strålbehandlingen. För att personerna behöver känna tillit och 

förtroende som i sin tur leder till välbefinnande.  

 

I studien har personers upplevelse av strålbehandling i samband med en cancersjukdom 

belysts. Dock kan inte resultatet som framkom appliceras på alla människor som genomgår 

strålbehandling i samband med en cancersjukdom. Denna studie bidrar till fördjupad kunskap 

och förståelse för sjuksköterskan hur strålbehandling påverkar och förändrar personers 

livskvalité och livssituation samt hur strålbehandlingen upplevs av personer med en 

cancersjukdom. Resultatet av studien kan vidare ge kunskap som leder till bättre omvårdnad 

och omhändertagande av cancerpatienter som genomgår strålbehandling samt minska 

förförståelse bland sjuksköterskor som möter dessa personer på olika kliniker. Det finns 

behov av ytterligare forskning inom området för att sjuksköterskan ska få möjlighet att ta del 

av kunskap och förståelse inom detta området. I studiens resultat framkom det att ovissheten 

hade kunnat minskas genom samtal och information från sjuksköterskan. För att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta och ge bästa möjliga omvårdnad för patienterna som 

genomgår strålbehandling krävs det utökad kunskap inom området. Forskningen är bristfällig 

hur sjuksköterskan ska bemöta dessa typer av patienter. Detta området har 

utvecklingspotential för framtida forskning.  
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Självständighet  
Under arbetets gång i studien har ett bra samarbete förekommit samt att båda författarna har 

aktivt deltagit genom alla delar av arbetet. Patografierna söktes upp och valdes ut gemensamt, 

därefter lästes patografierna och meningsenheter plockades ut individuellt. Meningsenheterna 

diskuteras och analyseras grundligt gemensamt tills koder, underkategorier och kategorier 

uppstod. Ida ansvarade för att skriva ner koderna och underkategorierna på papper och 

Awang skrev in dessa i dokumentet på datorn. I bakgrunden ansvarade Ida för rubrikerna 

cancer, omvårdnad vid strålbehandling och Awang ansvarade för rubrikerna 

strålbehandlingen och upplevelser av strålbehandling. Den teoretiska referensramen skrevs 

tillsammans. Gemensamt diskuterades, analyserades och skrevs inledning, metodavsnittet, 

resultatavsnittet samt diskussionsavsnittet. Innehållet i texten har bearbetats flera gånger tills 

att båda författarna kände sig nöjda med innehållet men även strukturen av arbetet.  
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Bilaga 1: Kombination av sökord i Libris 
Bilaga 1: Kombination av sökord i Libris  

Sökord i Libris Antal träffar Datum Antal lästa sammanfattningar Antal utvalda patografier 

Patografi 211 17 december 2018 0 böcker 0 böcker 

Patografi + cancer 63 17 december 2018 36 böcker 5 böcker 

Självbiografi + cancer 33  17 december 2018 9 böcker 0 böcker 

Självbiografi + strålbehandling 0 17 december 2018 0 böcker 0 böcker 

Patografi + strålbehandling  0 17 december 2018 0 böcker böcker 
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Bilaga 2: Valda patografier 

Patografi, år och förlag Handling 

Pamela Andersson – Jag ska 
inte dö idag 
  
2014, Bonnier Fakta 

Det var en fin sommardag i början av juli 2012 när Pamela Andersson var ute på en joggingrunda med en av hennes vänner. 
Helt plötsligt under joggingrundan faller Palmea ihop. Hon vaknar upp på sjukhuset och kunde inte prata och hade slangar 
överallt. Efter drygt en vecka på sjukhuset får hon beskedet att hon har en tumör i hjärnan. I boken får läsarna följa Pamela 
genom sjukhusvistelse som innebar olika behandlingar, operation men även hennes mentala resa genom en stor förändring i 
livet. 
  

Karin Björkegren Jones - Jag 
vill fan leva 
  
2014, Pocketförlaget 

I boken beskriver Karin Björkegren Jones sina tankar under det året efter att hon fick beskedet att hon drabbats av cancer. Hon 
beskriver cancerbeskedet som att få punka mitt i livet. Året med cancern bestod av mycket sorg, ledsenhet och rädsla men även 
glädje och jävlaranamma. 
  

Ulrika Palmcrantz – 
Bröstresan 
  
2011, Frank 
  

Journalisten Ulrika Palmcrantz drabbades av bröstcancer i mars 2010. Under den tiden hon kämpade mot bröstcancern skrev 
hon en dagbok som resulterade i denna boken. Boken är välskriven och innehåller kloka tankar om sjukdom, sorg och 
svårigheter som hon tvingades att ta sig igenom. 

Elisabeth Essén - Dans i 
mörka rum 
  
2002, Bokförlaget Libris 
  

Elisabeth Essén drabbas av en hjärntumör som kräver undersökningar, strålbehandlingar, operationer och cellgiftskurer. I 
hennes bok får läsaren följa hennes vardag som innebär tonårsbarn, hennes tro till Gud och balansgången mellan tillit och 
utsatthet.  



 

34 
 

Anneli Andersson - När du 
blir “flintis” kan pappa köra 
mig till fritids då? 
  
2004, Anelia 

Anneli Andersson drabbas av bröstcancer 1999 i boken beskriver hon hur hon upplever att leva med bröstcancer. Hon delar 
med sig av erfarenheter, en personlig berättelse och känslor som uppstod till följd av bland annat olika behandlingar. Viljan att 
leva med en positiv inställning och kämpa för att besegra cancern är något Andersson strävar efter.  

Charlotta Lindgren - En hel 
jävla bok om cancer 
  
2016, Solentro 

35 år gammal diagnostiseras Charlotta Lindgren med en aggressiv trippelnegativ bröstcancer som innebär en vardag med 
cellgiftsbehandlingar och strålning. Författaren skriver också om glädjen över att hon blivit gravid.  

Anders Södergård - 
Strålmannen 
  
2012, Vulkan Bokförlag 

Anders Södergård befann sig mitt i livet, läste till läkare på läkarprogrammet, var aktiv och tränade fotboll och gymmade, var 
engagerad i körer och tog pianolektioner. Ett hyfsat bekymmerslöst liv som han själv uttrycker det. Men år 2006 gjorde hans liv 
en helomvändning när han efter en tids huvudvärk får reda på att han har en hjärntumör. I boken beskriver Anders sin vardag 
som läkarstudent och hur livet förändras i samband med sjukhusbesök, behandlingar och komplikationer i kampen mot den 
ovanliga hjärntumören. 

Solweig Wessman - Min 
cancer - en resa i kropp och 
själ 
  
2012, Nomen förlag 

Efter en blödning får akupressör- och qigongläraren Solweig Wessman reda på att hon drabbats av en malign cancertumör. I 
boken får läsaren följa Solweigs resa genom strålbehandling och cellgifter samt hur hon vägrar att bli en passiv patient och 
söker styrka i sin qigong.  

 



 

35 
 

Bilaga 3: Exempel på meningsenheter  

Bok  Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Underkategori Kategori 

Bröstresan ”Illrött runt nyckelbenet, 
det svider rejält där. Rött 
under bröstet och i 
armhålan och på ryggen.”  

Illrött på huden, det svider 

rejält.  

 

Svider rejält på 

huden  

 

Att få skador på huden Kroppen blir påverkad fysiskt 

När du blir 
”flintis” kan 
pappa köra 
mig till 
fritids då? 

”Däremot kunde jag känna 
en oerhörd trötthet de sista 
tio dagarna som jag 
strålades.” 

Kände en oerhörd trötthet de 
sista dagarna.  

Oerhört trött Att känna trötthet Kroppen blir påverkad fysiskt  

En hel jävla 
bok om 
cancer 

”Behån skavde mot den 
sönderbrända huden”  
 

Skaver mot den sönderbrända 
huden 

Sönderbränd hud Att få skador på huden Kroppen blir påverkad fysiskt  

Jag ska inte 
dö idag 

“Håret på ena sidan är borta, 
rötterna tålde inte den 
dagliga dosen av strålning 
mot hjärntumören… Håret 
gav upp efter två och en halv 
vecka och rasade av i 
omgångar.” 

Håret på den ena sidan är 
borta, tålde inte den dagliga 
dosen av strålning 

Håret gav upp Att tappa håret Kroppen blir påverkad fysiskt  
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Dans i mitt 
mörka rum   

”Hårsäckarna är utbrända av 
den starka strålningen.”  

Hårsäckarna blev utbrända Utbrända 
hårsäckar  

Att tappa håret Kroppen blir påverkad fysiskt  

 

 


