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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hjärntumör är en diagnos med dålig prognos med omfattande symtom och 

behandling. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor kan sakna kunskap kring 

hur de ska bemöta anhöriga inom hälso- och sjukvården. Anhöriga är en viktig del av vården 

och för att kunna bemöta anhöriga på ett bättre sätt kan vårdpersonalen behöva vara 

medvetna om anhörigas upplevelser. Sjuksköterskor behöver uppmärksamma anhörigas 

lidande för att kunna lindra lidandet. Sjuksköterskor möter ofta anhöriga inom vården och 

ska tillsammans med anhöriga och patienter planera, genomföra, och utvärdera patienters 

vård. 

Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person med hjärntumör.  

Metod: En kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Examensarbetets data 

består av bloggar som har analyserats. 

Resultat: Två kategorier framkommer: “Att uppleva lidande” och “Att värna om 

människan”. Anhöriga upplever varierande dualistiska känslor kring situationen. De kunde 

exempelvis uppleva hopp trots en känsla av hopplöshet. Trots många påfrestande känslor 

finns det en vilja bland anhöriga att göra det bästa av situationen och uthärda. 

Slutsats: Att vara anhörig till en person med hjärntumör innebär framförallt att utmanas 

känslomässigt. Anhörigas upplevelser var individuella men kunde ändå grupperas. Insikt i 

anhörigas upplevelser kan hjälpa framtida och nutida yrkesverksamma sjuksköterskor att ta 

hänsyn till anhörigas begär och behov och därmed föra ett bättre samarbete med anhöriga 

angående omvårdnad av patienter. 

Nyckelord: Bloggar, döden, känslor, lidande, närstående.  



ABSTRACT 

Background: Brain tumor is a diagnosis with poor prognosis with extensive symptoms and 

treatment. Previous research shows that nurses lack knowledge about how to act towards 

relatives in health care. Relatives are an important part of the health care and in order to be 

able to treat relatives in a better way, healthcare professionals need to be aware of the 

experiences of the relatives. Nurses need to pay attention to the suffering of the relatives in 

order to relieve the suffering. Nurses often meet with relatives in healthcare and will together 

with relatives and patients plan, implement and evaluate patients care. 

Aim: To describe experiences of being a relative to a person with a brain tumor. 

Method: A qualitative, manifest content analysis with an inductive approach. The data of 

this thesis project where blogs which has been analyzed. 

Findings: Two categories emerge: "To experience suffering" and "To preserve the human". 

Families experience varying dualistic feelings about the situation. For example, they could 

experience hope despite a sense of hopelessness. Despite many stressful feelings, there is a 

will among the relatives to make the most of the situation and endure. 

Conclusion: Being a relative to a person with a brain tumor means, in particular, being 

challenged emotionally. The experiences relatives perceived was individual but could still be 

separated into groups. Insight into the relatives experiences can help future and current 

professional nurses to take relatives wishes and needs into account, thus creating better 

collaboration with relatives regarding patient care. 

Keywords: Blogs, death, emotions, relatives, suffering.  
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete utgår ifrån området “Att vara anhörig eller närstående till patient med 

hjärntumör” som är en idé på forskningsområde av medicinkliniken i Eskilstuna. Författarna 

har ett intresse av att öka förståelsen för anhörigas upplevelser kring en person med 

diagnosen hjärntumör. Författarna förstår att diagnosen hjärntumör har generellt en dålig 

prognos, anhöriga kan påverkas starkt eftersom risken är stor att personen med sjukdomen 

avlider. Sjukdomen förändrar också personens dagliga liv och förmågor att klara av 

vardagen, vilket är ytterligare en stress hos anhöriga. Behandlingen i sig är slitsam för 

personer med hjärntumör och anhöriga vill gärna påverka en situation som de inte kan göra 

så mycket åt. Författarna av det här examensarbetet har själva stött på patienter med 

hjärntumörer och känner till vilken effekt det kan ha på personen, bland annat kan personen 

få en personlighetsförändring, som författarna själva vet hur det kan upplevas som anhörig. 

Utifrån detta väljer författarna att specifikt fokusera på upplevelser utifrån anhörigas 

perspektiv. Sjuksköterskor behöver ta ansvar i att lindra lidande, detta innefattar att kunna 

bemöta anhöriga och ge det stöd och hänvisa till hjälp som kan lätta på de anhörigas lidande. 

Sjuksköterskor behöver inge hopp om en god framtid och kunna bemöta anhörigas känslor 

kring den sjuka personens behandling av hjärntumör och den personens möjliga bortgång. 

Sjuksköterskor ska kunna lindra lidande utifrån varje persons individuella sätt att lida på. 

Detta examensarbete använder både begreppen ”person” och ”patient” som benämningar, 

detta beroende på vilket perspektiv som beskrivs. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden börjas det med att definiera begrepp som är centrala och relevanta i detta 

examensarbete, dessa begrepp kommer användas återkommande i hela examensarbetet. 

Dessa begrepp är “upplevelser” och “anhörig”. Därefter kommer det mer utförligt beskrivna 

begreppet “Hjärntumör”. Det mer utförligt beskrivna begreppet förklarar vilka medicinska 

orsaker och symtom som hjärntumör uttrycker. Vidare tas tidigare forskning upp där 

patienters perspektiv presenteras. Därefter beskrivs sjuksköterskors riktlinjer och kliniska 

bedömning samt sjukvårdens ansvar utifrån svensk lagstiftning, dessa avsnitt tas med 

eftersom sjukvårdens och sjuksköterskors ansvar kan påverka anhörigas upplevelser. Sedan 

beskrivs Katie Erikssons (2014; 2015) teori om människan, lidande samt medlidande som 

utgör det teoretiska perspektivet i examensarbetet. Sista delen i bakgrunden visar 

problemformuleringen för detta examensarbete. 
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2.1 Definition av centrala begrepp 

Nedan beskrivs centrala begrepp som används genom hela examensarbetet. 

2.1.1 Upplevelse 

I detta examensarbete kommer upplevelser definieras som “vara med om (ngt) som direkt 
berörd part om person med avseende på skeende etc., gärna på något sätt 
anmärkningsvärt....Uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; 
vanl. utan att bilda sig en klar åsikt…” (Nationalencyklopedin, 2018a). 

2.1.2 Anhöriga och närstående 

I detta examensarbete kommer begreppet “anhörig” utgå ifrån definition “...som bland de 
närmaste släktingarna” (Nationalencyklopedin, 2018b). Under avsnittet “Sjuksköterskors 
riktlinjer och kliniska bedömning” nämns begreppet “närstående” av Svensk 
sjuksköterskeförening (2016; 2017). ”Anhörig” innefattas i ordet ”närstående”, närstående 
definieras av Nationalencyklopedin (2018c) som ”…familjemedlemmar och andra nära 
släktingar…”. 

2.2 Hjärntumör 

Enligt Ericson och Ericson (2012) finns det både benigna och maligna tumörer som kan 

uppkomma i hjärnan. Hjärntumörer som är benigna förekommer alltid utanför 

hjärnvävnaden. Tumörer som uppkommer i hjärnvävnaden är oftast maligna. Gliom är den 

vanligaste formen av maligna hjärntumörer, de växer på ett sätt som infiltrerar 

hjärnvävnaden och ca 45 % av alla hjärntumörer. Enligt Campanella, Shallice, Ius, Fabbro 

och Skrap (2014) kan hjärntumörer existera i många delar av hjärnan. De är vanligt att 

patienter med hjärntumör visar en förändring i deras känslomässiga beteende, men också att 

personligheten förändras. Enligt Wideheim, Edvardsson, Påhlson och Ahlström (2002) kan 

det dröja upp till fem månader innan någon märker symtom beroende på var tumören är 

belägen. Symtomen påverkas av läge på tumören, tumörens hastighetstillväxt samt storlek. 

Ericson och Ericson (2012) menar att hjärntumörens malignitetsgrad avgör hur prognosen 

ser ut. Enligt Magro, Bergot, Cuchard, Lebreton, Coutte, Rolland-Lozachmeur, Dam Hieu och 

Seizeur (2016) kännetecknas maligna hjärntumörer av deras korta överlevnad. Glioblastom 

är den vanligaste sorten av maligna gliom hos vuxna individer. Glioblastom har en dålig 

prognos och har en genomsnittlig överlevnad på 14 månader trots stora framsteg 

terapeutiskt. Ericson och Ericson (2012) menar att progressiv huvudvärk och epileptiska 

anfall är vanliga symtom på hjärntumör. På grund av det intrakraniella trycket kan även 

psykiska förändringar förekomma. Psykiska förändringar kan komma till uttryck som 

depression och/eller personlighetsförändringar. Allgulander (2014) menar att definitionen av 

personlighet kan beskrivas som en persons register av beständigt och förutsägbart 

beteendemönster. Under hela livet är personligheten konstant, vid drastiska förändringar av 

personligheten kan det misstänkas vara orsakat av en hjärntumör eller annan form av 

medicinsk sjukdom. Enligt Ericson och Ericson (2012) kan dessa psykiska förändringar vara 

svåra att definiera, dock att patienters anhöriga märker själva att patienters beteende är 
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förändrat. Mer specifika symtom som faller under kategorin personlighetsförändring kan se 

olika ut beroende på hjärntumörens placering (Ericson & Ericson, 2012). 

Enligt Gregg, Arber, Ashkan, Brazil, Bhangoo, Beaney och Yágüez (2014) kan det vid tumörer 

i frontallobens undersida i hjärnan uttryckas personlighetsförändringar som instabilt humör 

och känslomässiga reaktioner. Vid tumörer i detta område i hjärnan kan också den sociala 

medvetenheten påverkas, patienter kan få minskad empati för hur deras eget beteende 

påverkar andra och bristande insikt i konsekvenserna av sitt beteende. Vid skador på 

frontallobens undersida kan patienters uppfattning om sociala regler påverkas, då kan 

patienter uppföra sig på ett olämpligt sätt i förhållande till de sociala regler som gäller i olika 

sociala situationer. Om en tumör påverkar ovansidan av frontalloben i hjärnan, påverkas 

hjärnans förmåga att hantera en del kognitiva funktioner som arbetsminne, hämningar, 

flexibilitet, problemlösning och planering. Den mittersta delen av frontalloben i hjärnan är 

kopplad till motivationsbeteende, när hjärntumören orsakar skada på denna del av hjärnan 

kan det orsaka att patienter upplever apati. Personlighetsförändringen kan vara uppenbar för 

andra än patienter. Patienter med hjärntumör i den frontala loben av hjärnan kan vara 

omedvetna om sin egen personlighetsförändring (Gregg et al., 2014). Ericson och Ericson 

(2012) menar att i ett senare skede kan även nedsatt vakenhet uppkomma, detta är väldigt 

oroande eftersom det innebär att det intrakraniella trycket är så pass högt att det är på väg 

mot ett livshotande tillstånd. Enligt Lovely, Stewart-Amidei, Page, Mogensen, Arzbaecher, 

Lupica och Maher (2013) kan det uppstå symtom vid hjärntumör som kan leda till minskad 

livskvalitet. Behandlingen av hjärntumör består ofta kirurgi blandat med cellgiftsbehandling 

och strålbehandling. 

2.3 Tidigare forskning  

Nedan beskrivs den forskning som finns om patienters upplevelser av att leva med diagnosen 

hjärntumör. En kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna som används i 

bakgrunden sker enligt Friberg (2012a) och redovisas i bilaga D. En sökmatris om de 

vetenskapliga artiklarna demonstreras i bilaga B. En översikt över de vetenskapliga artiklarna 

presenteras i bilaga C. 

2.3.1 Patienters perspektiv 

Enligt Sterckx, Coolbrandt, Clement, Borgenon, Decruyenaere, Vleeschouwer, Mees och 

Dierckx de Casterle (2015) kan patienter uppleva att diagnosen hjärntumör är chockerande 

och de kan uppleva en overklighetskänsla. Hjärntumör har en dålig prognos och patienter 

kan uppleva sig åsidosatta av anhöriga, sjukvårdssystemet och professionella vårdare. Utifrån 

sin dåliga prognos kan många patienter ändå uppleva att hopp och att inre styrka existerar 

inom dem. Det de upplever sig behöva i sin omvårdnad är information, kommunikation och 

tillgänglighet. Patienter kan uppleva en lättväckt osäkerhet och ångest under sjukdomens 

förlopp. Dessa känslor kan uppkomma vid symtomen och smärtan eller vid fler medicinska 

besked om deras hälsotillstånd. Det kan också finnas en osäkerhet kring att lämna sjukhuset 

som blir en sorts trygghet för patienter. En känsla av förlust av självständighet kan vara 
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betydligt förekommande hos patienter. Denna känsla utgick bland annat ifrån symtom som 

orsakas av hjärntumören. För vissa patienter kan känslan av förlust av självständighet 

orsakas av anhöriga, vårdgivare och lagliga förordningar. Patienter kan uppleva en 

begränsning av sina egna färdigheter och det kan sänka deras självkänsla, utifrån en 

försämrad självkänsla kan de uppleva en försämrad social gemenskap. Patienter kan uppleva 

att sina egna viljor och behov som patienter och individer är åsidosatt och inte 

uppmärksammad av anhöriga- och professionella vårdare. Upplevelsen som kan uppstå hos 

patienter är att vårdgivare undanhåller information från dem och inte gör dem delaktiga i att 

ta beslut kring sin egen omvårdnad, detta gör att de kan känna att de inte får bestämma över 

sina egna liv (Sterckx et al., 2015). Lepola, Toljamo, Aho och Tuulikki (2001) menar att det 

kan vara olika för patienter hur delaktiga de vill vara i att fatta beslut om sin omvårdnad, 

viljan att vara delaktiga kring beslut om sin egen omvårdnad kan variera i olika grad. 

Sterckx et al. (2015) menar att patienter kan uppleva att det är lika väsentligt att känna hopp 

och ha en optimistisk inställning till sin situation, som att försöka få tillbaka färdigheter att 

utföra vissa aktiviteter igen samt ha stabila symtom. Vid ingivelse av hopp kan patienter 

uppleva att det ger dem mer självförtroende och upplevelse av kontroll över sina egna liv. 

Patienter kan känna att det är mycket viktigt att professionella vårdgivare bevarar deras hopp 

om att få leva så länge som möjligt utan komplikationer och att kunna delta i vissa aktiviteter. 

Utöver det kan patienter få hopp av att ha social kontakt med anhöriga eller andra patienter. 

Patienter kan vilja ta emot vård, dock kan de uppleva att det existerar barriärer mot att 

acceptera omvårdnad från professionella vårdare. Detta kan uppstå på grund av att patienter 

upplever hjälplöshet, ett beroende av andra människor och att deras egen frihet går delvis 

förlorad. Enligt Langbecker, Ekberg och Yates (2017) kan en del patienter uppleva att de inte 

kan hålla reda på den hjälp som erbjuds på grund av sin tumör och dess behandling. Utifrån 

patienters egna personliga kunskap och uppfattningar kan anledning till att inte söka vård på 

grund av deras symtom var typiska efter hjärnkirurgi, om det var symtom som kunde 

adresseras till exempel. Enligt Lepola et al. (2001) kan patienter vilja att vårdpersonalen får 

spendera mer tid med dem, så att patienterna kan få berätta om hur de upplever sin sjukdom 

för vårdpersonalen. Sterckx et al. (2015) menar att patienter kan önska att professionella 

vårdgivare ger information om diagnosen så att patienter kan anpassa sin egen inställning till 

sin livssituation. Patienter kan lägga vikt på att bli mänskligt bemötta, de vill ha möjlighet att 

dela med sig av sina känslor och sina bekymmer med de professionella vårdgivarna. Helt 

avgörande för patienter är deras tillgänglighet till de professionella vårdgivarna och att skapa 

en relation till dem, de kan uppleva att en kontinuitet av professionella vårdare gör det 

lättare att be om vård. 

2.4 Sjuksköterskors riktlinjer och kliniska bedömning 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska legitimerade sjuksköterskor ansvara för 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden 

självständigt samt i samarbete med patienter och närstående. Legitimerade sjuksköterskor 

har även ansvaret för omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsuppgifter ska utföras med färdighet 

och sjuksköterskor ska även ha kompetensen att skapa en förtroendefull relation med både 
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närstående och patienter. En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskor lyckas få 

en trygg och god relation med patienter. Legitimerade sjuksköterskor ska i samråd med 

närstående och patienter ge förutsättningar för patienter att kunna fatta beslut om hur 

vården ska formas, om hur vårdens innehåll, mål och metoder ska se ut, samt hur 

uppföljningen ska ske. Sjuksköterskor ska också i partnerskap med närstående och patienter 

ha kunskap om att värdera patienters hälsotillstånd, detta görs genom patienters personliga 

upplevelser men också genom objektiv information. Med närstående och patienter ska även 

sjuksköterskor sätta upp mål för omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) skriver att sjuksköterskor ansvarar för att ge korrekt, lämplig 

och lagom information till enskilda personer samt patienter. Patienter ska ha tillräckligt med 

information för att kunna ge samtycke till omvårdnad och behandling. Verksamma 

sjuksköterskor har ansvaret för patienters miljö samt har kunskapen om miljöns påverkan på 

hälsa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) måste patienters lidande uppmärksammas 

för att lidandet ska kunna lindras. Detta görs genom att vara närvarande och till hands. 

Patienter kan då få det lättare att försonas med sitt lidande och tolkar sitt tillstånd på ett 

annat vis. Det är utefter patienters egen berättelse som planeringen av vården görs, 

planeringen sker ofta i samråd med närstående. Abbaszadeh, Roghayeh Ehsani, begjani, 

Akbari Kaji, Nemati Dopolani, Nejati och Mohammadnejad (2014) menar att sjuksköterskor 

spelar en viktig roll i att ge dåliga besked om sjukdomen även om det är läkarna som har 

skyldighet till att komma med beskeden. Att komma med dåliga besked om sjukdomen görs 

inte alltid på ett effektivt och bra sätt i kliniska sammanhang, detta på grund av att 

personalen saknar kunskap som behövs för att kunna tala med patienter och deras anhöriga. 

Enligt Palese, Romano, Moreale och Magee (2011) använder sjuksköterskor sin kliniska 

bedömning när sjuksköterskor vårdar patienter. Den kliniska bedömningen är komplicerad 

och utgår från att sjuksköterskor tänker på olika strategier, informellt och formellt, detta för 

att kunna samla in och analysera patientdata, identifiera problem samt bedöma vilka 

åtgärder som ska införas. Strategierna kan handla om kommunikation, observation eller 

fysisk bedömning. Om sjuksköterskor endast har en ytlig relation till patienter är det svårare 

att samla in data om patienters känslor. 

2.5 Sjukvårdens ansvar utifrån svensk lagstiftning 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska all hälso- och sjukvårdsverksamhet 

uppfylla kraven på en god vård. Dessa krav är bland annat att all sjukvårdspersonal ska hålla 

en god nivå av hygien, ta hänsyn till patienters önskan av trygghet, respektera patienters 

autonomi och integritet. Patientlagen (SFS 2014:821) menar att patienter ska få ta del av 

information om sin situation samt information om tillvägagångssätt för att förebygga skada 

eller lidande. Vården ska i den mån som går utformas tillsammans med patienter för att få 

patienter så delaktig som möjligt i sin vård. Närstående får vara med och utforma vården om 

inte sekretess eller tystnadsplikt säger annat. Vidare menar patientlagen (SFS 2014:821) att 

den information som ges till anhöriga och patienter anpassas både muntligt och skriftligt av 

hälso- och sjukvårdspersonalen utifrån olika individuella förutsättningar; som exempelvis 

ålder, mognad, anhörigas och patienters erfarenheter och språklig bakgrund. Anhöriga och 

patienter har rätt att avstå från att ta emot informationen. Den som ger anhöriga och 
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patienter informationen ska i högsta mån försäkra att de har förstått informationen som ges 

(SFS 2014:821). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv har författarna valt Katie Erikssons (2014; 2015) omvårdnadsteori 

om begreppen lidande, medlidande och människan. Nedan följer en beskrivning av 

begreppen. Författarna har valt detta teoretiska perspektiv med en föreställning om att få en 

djupgående uppfattning om valt syfte. Eriksson (2014; 2015) beskriver djupgående sina 

begrepp och begreppen är högst relevanta när det kommer till människors upplevelser. Den 

teoretiska utgångspunkten passar därför syftet för det här examensarbetet. Olika 

dimensioner i en människas liv kan påverka en människa och att lidandet är en stor del av 

livet. De teoretiska begreppen valdes ut för att kunna ge en ökad tydlighet till det abstrakta i 

anhörigas upplevelser. Begreppen ger en möjlighet till att skapa en tolkning av de anhörigas 

upplevelser. 

2.6.1 Människan 

Eriksson (2014) menar att vårdvetenskapens syn på människan innebär att se människan 

som en helhet och skall vårdas därefter, oavsett hälsohinder. En helhetssyn på människan 

kan delas upp i kropp, själ och ande. Varje människa kan ha en unikhet som endast finns hos 

just den individen. Vidare menar Eriksson (2014) en helhetssyn på människan innefattar att 

ha en helhetssyn på livet, att en levande människa består av flera livsdimensioner än livets 

mening ur ett biologiskt perspektiv. En människa som lever vill skapa sitt egna liv och delta i 

det. Människan influerar och influeras av de olika kulturer och miljöer människan befinner 

sig i. Med det menas att människan påverkar kulturen men också att kulturen påverkar 

människan. Olika behov och begär påverkar den unika människan och dennes handlande. 

Två grundläggande begär som människan har som grund är begär efter liv och kärlek. 

Vårdaren måste ha förståelse för en individs grundliga begär för att kunna förstå människan. 

Eriksson (2014) skriver också att behoven är begärens opersonliga sida. Människans 

kännedom om sin kulturella tillhörighet och människans upplevelser om sin historia har en 

betydande roll för hälsan. Att tillhöra en grupp är ett stort behov och är viktigt för 

människan. Det är viktigt för människan att bli bekräftad som en unik individ. Motivationen 

utgör en betydelsefull del i människans handlande, i motivationen ingår begrepp som 

önskningar, behov, kärlek, hat och fruktan. Att ställa frågor om döden och var som händer 

efter döden är ett behov som människan har. 

2.6.2 Lidande  

Begreppet lidande har haft olika innebörder, såsom ångest, smärta och plåga. Begreppet har 

på senare år fått en koppling till ordet sjukdom (Eriksson, 2015). 

Enligt Eriksson (2015) är lidandet är en del utav människans liv. Lidandet är en kamp mellan 

lust och lidande, mellan det som är gott och det som är ont. Lidande tillsammans med lust 
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utgör det centrala i livet, det kan inte finnas lycka utan lidande. Lidandet är en kamp om 

människans frihet och värdighet. Eftersom livet har en mening, har lidandet också en 

mening. Människan kan också ha en oförmåga att lida, en oförmåga att lida är det värsta 

lidandet, detta mycket på grund av förakt som kan komma från omgivningen. Lidandet kan i 

en djupgående mening vara ett döende. I lidandet finns förtvivlan över det som människan 

blivit av med eller det som håller på att försvinna. I ett lidande som dödar förintas 

människan som person och helhet. Det bildas en värld där människan inte längre känner 

lidande. Lidandet och plågan finns dock kanske kvar hos de som står personen nära, bland 

annat de anhöriga. Lidandet kan göra en människa trött och människan känner ensamhet om 

hon mist någon som stått henne nära. Varje enskild individ har ett eget lidande, och det 

varierar från person till person och det uttrycks på olika vis. När en individ kliver in i ett möte 

med en annan individ eller kliver in i en vårdrelation skapas förväntningar, lidandet skapas 

utifrån dessa förväntningar. Detta kallas för “lidandets drama”, lidandets drama är någonting 

som alla människors lidande utspelar sig i. I nedbrytning av ordet lidande kommer 

kroppslidande fram, vilket innebär att människan inte längre har möjlighet till att lindra sitt 

lidande. I lidandets drama ingår tre akter, den första innebär att bekräfta lidandet. Den andra 

akten innebär att lida ut lidandet och tillslut i tredje akten försonas med sitt lidande. Med 

försoning menas att individen skapar en ny helhet. Varje lidande individ behöver tid och rum 

för att lida. En människa som lider kan vilja vara ensam men också känna att gemenskapen 

finns där (Eriksson, 2015). 

Eriksson (2015) menar att genom att människan känner kontraster mellan lidande och hälsa, 

ger det hälsa mening. Lidandet är inte bara en del utav människans liv, utan är också en del 

utav hälsan. Hälsa kan finnas trots lidande. Lidandet kan minskas av mod. Det finns stunder 

då människan måste få lov att vara svag och vara i lidandet, detta eftersom om människan 

ibland kan tycka att det finns ett tvång till att känna hälsa, detta skapar ett ännu större 

lidande. I vården kan vårdare mötas av tre olika sorters lidande. Ett sjukdomslidande 

innebär att det är ett lidande som uppstår som är relaterat till sjukdom eller behandling. 

Detta kan uppstå genom till exempel andligt och själsligt lidande, eller fysiskt lidande, till 

exempel smärta. Ett vårdlidande innebär att lidandet uppkommer relaterat till själva 

vårdsituationen, det kan handla om till exempel kränkning av värdighet. Ett livslidande 

uppkommer i det egna livet, och handlar om människans hela livssituation. Det viktigaste är 

att våga möta lidandet. 

2.6.3 Medlidande 

Att uppleva medlidande innebär att lida med en annan människa. Att själv lida är inte 

samma sak som att lida med en annan människa. Om en person själv lider är det svårare att 

uttrycka sitt medlidande. Kapaciteten till att känna medlidande kommer endast om 

människan har vågat mött sitt eget lidande. Att inte kunna visa medlidande är den största 

skammen. Begreppet medlidande har begreppet barmhärtighet ofta kopplat till sig och är ett 

grundbegrepp i vården och vårdvetenskapen. Medlidande kan ses som en sensitivitet för 

andras lidande. Denna sensitivitet gör att människan blir redo att kämpa för att lindra 

lidandet hos en annan människa (Eriksson, 2015). 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal, bland annat sjuksköterskor, saknar kunskap om 

hur de ska bemöta anhöriga inom hälso- och sjukvården. Eftersom denna kunskap saknas 

behöver vårdpersonalen kunskap om anhörigas upplevelser, så vårdpersonal kan bemöta 

anhöriga på ett optimalt sätt. Anhöriga är en viktig del av patienters omvårdnad. 

Sjuksköterskor ska ha ett samarbete med anhöriga gällande patienters vård om det inte 

bryter mot tystnadsplikten. Sjuksköterskor möter ständigt anhöriga inom vården och ska 

tillsammans med anhöriga och patienter planera, genomföra och utvärdera patienters vård. 

Det här examensarbetet syftar till att beskriva upplevelser till att vara anhörig till en person 

med hjärntumör. Diagnosen hjärntumör är en sjukdom oftast med dålig prognos, svåra 

symtom och innebär en omfattande behandling. Om sjuksköterskor ska kunna lindra lidande 

behöver lidandet uppmärksammas. Det är svårare för sjuksköterskor att samla in data om 

patienters känslor vid en ytlig relation. Patienters upplevelser är viktiga för att kunna planera 

omvårdnaden, eftersom anhöriga är en del av vårdplaneringen, patienters upplevelser 

påverkar anhörigas upplevelser. Det är viktigt att anhöriga känner sig sedda av 

vårdpersonalen och får sina upplevelser bekräftade, då kan anhöriga bli mer delaktiga i 

patienters omvårdnad på bästa sätt. Det kan uppstå ett lidande för patienter om anhöriga 

inte deltar tillräckligt i omvårdnaden. Tidigare forskning visar att patienter kan uppleva att 

hälso- och sjukvården undanhåller information från dem och att de inte får vara lika 

delaktiga i deras egna vård som de önskar. Patienter kan uppleva att de behöver information, 

kommunikation och tillgänglighet från hälso- och sjukvården. För att anhöriga ska kunna 

vara delaktig i patienters vård behöver de uppleva att de får god information från hälso- och 

sjukvården för att på ett optimalt sätt samarbeta med patienter och vårdpersonal. Mängden 

information som anhöriga får är beroende av patienters önskemål enligt Svensk lag. Patienter 

kan uppleva ångest och förlust av självständighet men ändå ha hopp. För patienter kan det 

vara viktigt att professionella vårdare hjälper till och bevarar hoppet. Hopp kan ge patienter 

en upplevelse av kontroll över deras egna liv. Patienter kan också uppleva hopp vid kontakt 

med anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskor ger patienter och anhöriga möjligheter till en 

god social gemenskap. Genom förståelse för anhörigas upplevelser kan sjuksköterskor få en 

möjlighet att lindra anhörigas lidande som sedan lindrar patienters lidande. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person med hjärntumör. 
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4 METOD 

Detta examensarbete var en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv och manifest 

innehållsanalys. Innehållsanalysen utgick ifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

En kvalitativ ansats valdes för att enligt Segesten (2012) grundar den sig i att öka förståelsen 

för en person och dess livssituation (Segesten, 2012). Sanningen inom den kvalitativa 

forskningen är subjektiv, eftersom den utgår ifrån personers egna perspektiv och 

verklighetssyn (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet som analyserades var obearbetat 

material från bloggar som var skrivna av anhöriga. Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) kan 

dessa skrivna berättelser leda till en inblick i personers livsvärld, vilket det här 

examensarbetet syftade till att beskriva. Vid analys av texten i det obearbetade materialet 

användes ett manifest koncept. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär en 

manifest innehållsanalys att beskriva det som texten uppenbart säger. Polit och Beck (2017) 

skriver att en induktiv ansats inom kvalitativ innehållsanalys innebär att data först samlas in 

och sedan framträder koder och definieras under dataanalysen. 

4.1 Datainsamling och urval 

Alla sökningar efter bloggar till detta examensarbete utgick ifrån sökmotorn Google. Den 

första sökningen i Google löd; “Hjärntumör Personlighetsförändring Blogg”. I denna sökning 

blev det 285 träffar och det hittades två stycken bloggar som ansågs lämpliga. Eftersom 

sökningen gav många träffar, men få bloggar för att besvara syftet och webbsidor som inte 

var bloggar, valde författarna att bredda ut sökningen i Google. Då användes sökningen 

“Bloggar om hjärntumörer” och träffarna blev betydligt fler, dock hittades endast en 

passande blogg. På grund av många sökträffar valde författarna att leta efter lämpliga bloggar 

på de tre första söksidorna. Avgränsningen till de tre första söksidorna ansågs nödvändigt, 

eftersom antalet träffar var så högt antal och många träffar var webbsidor eller bloggar som 

inte svarade på syftet. Nedan i tabell 1 visas en sökmatris för de fem bloggar som valts och 

använts i det här examensarbetet. Blogginläggen som valdes var inlägg under hela 

sjukdomsförloppet, vid dödstillfället och efter döden av personen med hjärntumör. Dessa 

inlägg valdes ut då författarna ansåg att de utvalda inläggen beskrev anhörigas känslor och 

upplevelser mer än andra inlägg. Utifrån detta ansåg författarna att de blogginläggen svarade 

bäst på syftet för det här examensarbetet. I varje blogg valdes 4 blogginlägg ut. 

Friberg (2012b) menar att under litteratursökningsfasen i urvalet ska en 

litteraturavgränsning ske, det vill säga ha exklusions- och inklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna för detta examensarbete var att det är endast anhöriga som skriver 

bloggarna om en person med hjärntumör. De anhöriga som skrivit bloggarna samt 

personerna de beskrivit i sina bloggar ska vara 18 år eller äldre. Åldersspannet valdes utifrån 

att barn som anhöriga och barn som har hjärntumör kan behöva specialistvård och annat 

bemötande av vården än vuxna personer, att blanda grupperna ansåg författarna kunde 

förvrida resultatet. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska och personer med hjärntumör 

ska ha behandlats av svensk hälso- och sjukvård. Ytterligare ett inklusionskriterie var att 

bloggarna måste innehålla de anhörigas personliga upplevelser av att vara anhörig till en 

person med hjärntumör. Författarna valde att inte se till varken kön eller kulturell bakgrund 
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på de anhöriga eller personerna med hjärntumör. Bloggarna valdes utifrån ett tidsspann på 

20 år, anledningen till detta var för att få en större överblick av anhörigas upplevelser. 

Exklusionskriterier för examensarbetet var att varken anhöriga eller personerna med 

hjärntumör fick vara under 18 år gamla. Bloggar från andra länder än Sverige samt bloggar 

på andra språk än svenska uteslöts. Alla bloggar och blogginlägg som är äldre än 20 år 

exkluderades. Författarna valde även att göra en kvalitetsgranskning av bloggarna (se bilaga 

A) för att få en god översikt över bloggarnas innehåll. Även en kvalitetsgranskning av 

artiklarna i bakgrunden gjordes (se bilaga D), detta för att bakgrunden skulle ha en bra 

vetenskaplig grund med hög standard. En sökmatris för de vetenskapliga artiklarna i 

bakgrunden gjordes (bilaga B) för att visa var källan har hittats. Författarna har använt sig av 

databaserna Cinahl plus och Pubmed för att söka efter vetenskapliga artiklar till bakgrunden 

för detta examensarbete. Kriterier för att de vetenskapliga artiklarna var att de ska vara peer 

review samt ett årsspann på år 2001–2018. Årsspannet på 17 år valdes eftersom författarna 

ansåg att det kunde ge en överblick av forskning över en längre tid. 

Tabell 1: Sökmatris för bloggar. 

Sökmotor Datum Sökning Antal 

träffar 

Undersökta 

bloggar 

Valda 

bloggar 

Bloggarnas 

författare 

Google 2018-01-18 Hjärntumör 

Personlighetsförändring

Blogg 

285 2 2 Sara och 

Helene 

Google 2018-01-19 Bloggar om 

hjärntumörer 

28 700 1 1 Nicole 

Google 2018-02-08 Blogg  

Hjärntumör  

Anhörig 

Personlighetsförändring 

1100 1 1 Madeleine 

Google 2018-02-08 Hjärntumör  

Blogg  

Syster 

17 200 1 1 Therese 

4.2 Dataanalys 

Examensarbetet har utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Författarna började med att enskilt läsa igenom de utvalda inläggen i 

bloggarna flera gånger, för att sedan samtala om inläggen svarar på syftet och uppfyller 

inklusionskriterierna. Efter att inläggen valts ut läste författarna igenom inläggen igen och 
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valde ut meningsenheter som svarar på examensarbetets syfte. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) innebär en meningsenhet den del av texten som är ord, meningar och 

textstycken som hör ihop med sitt innehåll och sammanhang. 

Författarna valde ut meningsenheter i de valda blogginläggen. Meningsenheterna valdes ut 

från varje valt blogginlägg som beskrev anhörigas upplevelser. Sammanlagt valdes 69 

meningsenheter ut. Meningsenheterna lades in i en tabell, efter det började författarna 

kondensera meningsenheterna i en gemensam tabell och de analyserades tillsammans. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att kondensering av meningsenheter 

innebär att behålla det centrala innehållet i meningsenhetens text. Meningsenheten görs mer 

lätthanterlig eftersom texten görs kortare och endast det väsentliga behålls (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Med hjälp av tabellen gav författarna varje kondenserad 

meningsenhet en kod. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förklarar att en kod är en 

etikett som förklarar och abstraherar den kondenserade meningsenhetens innehåll. Med 

koderna i en tabell blev det enklare för författarna att få en ny översikt av sitt datamaterial. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att koder ger forskaren en möjlighet att 

reflektera över sin data på ett annat sätt. Efter att koder hade skapats valde författarna att 

dela in koderna i olika subkategorier som också skrevs in i tabellen. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar att subkategorier har en högre abstraktionsnivå än koder, 

subkategorier är de som skapar kategorier. När alla koder blivit indelade i subkategorier 

skapade författarna kategorier. Kategorierna skapades av de existerande subkategorierna i 

tabellen. Kategorierna och subkategorierna är de som svarar på syftet i det här 

examensarbetet. Kategorier ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) svara på 

frågan “vad?” i förhållande till koderna på en manifest nivå. Upplevelser kan vara så 

sammankopplade att de kan skapa två eller flera kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Graneheim och Lundman (2003) menar att kärnfunktionen i kvalitativ 

innehållsanalys är att skapa kategorier. I detta examensarbete var anhörigas upplevelser i 

fokus, därför strukturerades kategorier och subkategorier utifrån upplevelser oberoende av 

tidpunkt för upplevelserna. Nedan i Tabell 2 visas exempel ur hur analysen kunde se ut i en 

tabell. 

Tabell 2: Exempel på examensarbetets innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

“Ja, just där, i den stunden, 
visste jag att livet skulle 
förändras för alltid. Men jag 
visste inte vilken 
fruktansvärt[sic] resa jag 
faktiskt hade framför mig” 
(Madeleine, 2016-04-08). 

Förändring av livet 

och en fruktansvärd 

resa. 

Förändring 

av livet. 

Att hantera 

att livet 

förändras. 

Att 

uppleva 

lidande. 

“...kan man älska en 
människa som pga[sic] 
fysiologisk orsak inte längre 

Kan man älska en 

människa som inte 

längre är den man en 

Älska på 

nytt. 
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är den man en gång tyckt 
om eller ska man lära sig att 
älska en ny människa? Jag 
försöker verkligen att välja 
det sista alternativet. Men 
det är inte alltid lätt…” 
(Madeleine, 2017-09-19).  

gång tyckt om eller 

ska man lära sig att 

älska en ny 

människa. Jag 

försöker med det 

sista trots att det är 

svårt.  

“Han får inte dö. Vi har ju 
våra 3 flickor, dom behöver 
sin pappa. Och jag då, för 
mig finns bara Bruno” 
(Nicole, 2008-11-12). 

Bruno behöver finnas 

som pappa och 

partner. 

Oro för 

framtiden. 

 

4.3  Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2017a) ska forskning vara peer reviewed för att godkännas som kunskap. 

Forskningen ska uppfylla vetenskapliga krav genom en kritisk granskning av forskningens 

metod, argument och källor. Alla vetenskapliga artiklar som använts i bakgrunden för detta 

examensarbete är peer reviewed och kvalitetsgranskade utifrån vetenskapliga krav. 

Författarna har valt att demonstrera de vetenskapliga artiklarnas kvalité genom att göra en 

kvalitetsgranskning (se bilaga D). I examensarbetet har författarna har under 

forskningsprocessen förhållit sig till CODEX (2017b) som menar att det är oetiskt och 

förbjudet att förvrida forskningsprocessen genom att plagiera och fabricera data, felaktig 

användning av metod samt vinkla och sortera bort avgörande datamaterial. Författarna har 

tagit i beaktning att förhålla sig till dessa vetenskapliga riktlinjer genom hela 

examensarbetets process. Författarna har noggrant citerat från de källor som använts i 

resultatet för att på ett korrekt sätt referera till källan och skilja källan åt författarnas egna 

ord. Enligt Sandman och Kjellström (2013) är det forskningsetiskt att ha reflektioner om de 

olika momenten i examensarbetet. Författarna för examensarbetet har diskuterat varje 

moment för att se till att varje steg i forskningsprocessen utförts på ett korrekt sätt. 

Förförståelse är något författarna reflekterade över tidigt i forskningsprocessen och haft det i 

åtanke att det kan förekomma. I detta examensarbete har det inte efterfrågats om samtycke 

från personerna som skrivit bloggarna eftersom bloggarna är offentliga på internet och för 

allmänheten. De personuppgifter som tas med i examensarbetet är förnamn och ålder på de 

anhöriga som skriver bloggarna samt personen med hjärntumör som bloggen handlar om. 

Risken med bloggarna de anhöriga skriver var att det fanns en otydlighet kring om personen 

med hjärntumör hade samtyckt till att bli skrivna om i bloggen. Författarna har gjort en etisk 

granskning av bloggarna (se bilaga A) för att försäkra att de uppfyller inklusions- och 

exklusionskriterierna. 
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5 RESULTAT 

Syftet med det här examensarbetet var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en 

person med hjärntumör. Dataanalys av datamaterialet gav ett resultat på två kategorier: “Att 

uppleva lidande” samt “Att värna om människan”. Dessa kategorier har sina egna 

subkategorier som demonstreras i tabellen nedan (Tabell 3). Sedan beskrivs kategorier 

respektive subkategorier vidare i resultatet. 

Tabell 3: översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategori Att uppleva lidande Att värna om människan 

Subkategori Att hantera att livet förändras Att ha en positiv inställning 

Att utmanas känslomässigt Att vilja bevara värdigheten 

 

5.1 Att uppleva lidande 

Första kategorin “Att uppleva lidande” innehåller två subkategorier, “Att hantera att livet 

förändras” och “Att utmanas känslomässigt”. Några anhöriga upplevde lidande genom 

förändring i livet och olika påfrestande känslor. Dessa känslor var bland annat ledsamhet, 

rädsla, orättvisa och hopplöshet. Några anhöriga hade också en overklighetskänsla och hade 

därför svårt att hantera olika situationer. De anhöriga kunde också känna tomhet, ensamhet 

och saknad. Subkategorin “att utmanas känslomässigt” hade oproportionerligt mycket 

datamaterial i jämförelse med de andra subkategorierna i det här examensarbetet. Detta 

berodde på att anhörigas känslomässiga utmaningar var väldigt varierande och utspelade sig 

i olika kontext. De känslomässiga utmaningarna hade ett stort utrymme hos anhörigas 

upplevelser. 

5.1.1 Att hantera att livet förändras  

Anhöriga beskrev att de kunde upplevda “vändpunkten” i deras egna liv när de fick beskedet 

av att en person som de hade en nära familjerelation till hade fått diagnosen hjärntumör. En 

del anhöriga kunde inte veta vilken fruktansvärd resa de hade framför sig, men de kunde 

känna att livet skulle förändras för alltid. Det var viktigt för anhöriga att personen med 

hjärntumör skulle överleva och för att personen med hjärntumör hade en social roll att 

uppfylla. “Han får inte dö. Vi har ju våra 3 flickor, dom behöver sin pappa. Och jag då, för 

mig finns bara Bruno” (Nicole, 2008, 12 november). Anhöriga kunde uppleva en osäkerhet 

som blev ett hinder för den oundvikliga förändringen i deras liv. Personen som hade 

hjärntumör kunde förneka sin sjukdom, på grund av personens förnekelse kunde personen 

med hjärntumörs familj ha svårt att förhålla sig till personen med hjärntumörs förändrade 

tillstånd. Familjen kunde uppleva att personen hade det bra utifrån sina omständigheter, 
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dock kunde de uppleva att den bedömningen var svår eftersom personen med hjärntumör 

förnekade sitt tillstånd. Anhöriga upplevde en förändring av sin livssituation när personen 

med hjärntumör fick personlighetsförändring som symtom. Anhöriga kunde uppleva att 

personen inte var samma människa längre och det förändrade de anhörigas syn på personen 

med hjärntumör. 

...kan man älska en människa som pga[sic] fysiologisk orsak inte längre är den man 
en gång tyckt om eller ska man lära sig att älska en ny människa? Jag försöker 
verkligen att välja det sista alternativet. Men det är inte alltid lätt… (Madeleine, 
2017, 19 september). 

Till skillnad från tidigare upplevde anhöriga att ensamheten var stor. Anhöriga kunde känna 

ensamhet på grund av att det var svårt att hitta gemenskap med andra personer som går 

igenom att vara anhörig till en person med samma symtom och hjärntumör som hon gjorde. 

Anhöriga kunde uppleva att det var svårt att hitta likasinnade eftersom det är endast ett fåtal 

människor i Sverige som har varit i samma situation som anhörig. När personen med 

hjärntumör avlidit lämnades en anhörig kvar med endast den avlidna kroppen. Den anhöriga 

upplevde att vården endast var till för patienten och inte för henne själv. 

Sjuksystrarna gick strax efter sex på morgonen och jag hade lämnats till ensamhet. 
Vården var till för min kvinna, inte för mig. Men konstigt är att man i detta läge 
lämnas själv med en kropp som själen har lämnat, inget skyddsnät (Helene, 2011, 
20 december). 

5.1.2 Att utmanas känslomässigt 

Vid beskedet om diagnosen upplevde anhöriga olika känslor och hade olika reaktioner om 

diagnosbeskedet. Dessa känslor var till exempel ledsamhet. Anhöriga kunde tillsammans 

med personen med hjärntumör börja gråta vid diagnosbeskedet. Anhöriga kunde också 

uppleva att det var svårt att fokusera för att tankarna var spridda. Anhöriga kunde uppleva en 

viss rädsla och hopplöshet, de känslorna kom med de farhågor att personen med hjärntumör 

skulle med stor sannolikhet avlida av sjukdomen. Anhöriga kunde uppleva att ordet ”cancer” 

lät skrämmande och att det innebar döden för personen med hjärntumör. Anhöriga kunde 

uppleva en oro och rädsla för personen med hjärntumör, denna oro kunde cirkulera kring 

personens hälsotillstånd och framtidsutsikter. Dessa känslor kunde också uppkomma inför 

operation av personen med hjärntumör. 

Andra anhöriga hade en desperation i att vara till nytta för personen med hjärntumör, 

eftersom hon ville hjälpa personen att må bättre eller bli frisk. Detta väckte en desperation 

eftersom hon ville hjälpa personen med hjärntumör men visste inte var mer hon kunde göra. 

“Jag är desperat, jag vet inte vad jag kan göra mer för Bruno och det gör så ont att se 

honom vara så sjuk” (Nicole, 2009, 9 augusti). Anhöriga kunde uppleva chock när de 

träffade personen med hjärntumör efter en operation. Personens tillstånd och utseende var 

inte som de hade tänkt sig och därför upplevdes den situationen som chockerande. 

Flera anhöriga upplevde att livet var orättvist eftersom sjukdomen drabbat just personer i 

deras närhet. Frågor uppkom i bloggarna som en slags oförståelse och undran varför detta 

drabbat just dem. Anhöriga kunde uppleva att sjukdomen var oförtjänt, eftersom personen 
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med hjärntumör var en omtänksam människa. “Det var svart, svart svart[sic]. Det var inte 

möjligt. Varför Bruno? Bruno är ju bara 40 år. Han som är så snäll, han som alltid menar 

väl och alltid tänker på andra framför sig själv.” (Nicole, 2008, 12 december). Mycket av 

orättvisan handlade om att personen som drabbats fortfarande är ung och har hela livet 

framför sig. Anhöriga som skriver bloggarna menar att det är en oförtjänt situation då den 

som drabbats av hjärntumör är en person som är godhjärtad och aldrig skulle göra någon 

annan förnär. Anhöriga upplevde saknad. En annan anhörig uttryckte det som att saknaden 

gör ont och pågår ständigt. “Det känns som att jag går sönder inuti varje gång jag tänker på 

att D är död. Varje cell gör ont” (Sara, 2016, 22 mars). Efter personen med hjärntumör 

avlidit kände anhöriga, trots den svåra situationen de befann sig i, att de hade ett ansvar att 

ta hand om allt och att de måste prestera. Anhöriga skrev att det finns gränser för vad de 

orkar med och hur mycket. Samtidigt som anhöriga kunde känna en stor trötthet och 

kraftlöshet, kunde anhöriga känna att det var mycket att göra samtidigt och att orken knappt 

räckte till för det. 

Jag har varit under stor press under mycket lång tid. Det känns som att jag ligger 
strax under vattenytan och försöker komma upp över vattenytan för att få luft det 
känns som jag har andnöd. Det finns gränser för vad och hur mycket man orkar 
med (Helene, 2011, 21 december). 

Anhöriga kunde bli stressade efter att personen med hjärntumör har avlidit på grund av att 

det är mycket som behöver ordnas med inför begravningen. När personen med hjärntumör 

hade avlidit kunde anhöriga uppleva situationen som svår och överväldigande. Anhöriga 

kunde även känna att omgivningen tror att de var starkare än vad de var och det satte en 

press på dem. En känsla som kunde uppkomma hos anhöriga var känslan av misslyckande 

efter att ha försökt att prestera för att hjälpa personen med hjärntumör. Misslyckandet gjorde 

att anhöriga kunde uppleva en ledsamhet eftersom de inte kunde rädda livet på personen 

med hjärntumör. En del anhöriga uttryckte brist på information om sjukdomen hjärntumör. 

Mer kunskap från vården hade gjort det lättare för anhöriga att hantera sjukdomsförloppet 

även om de har fått lära sig själv på vägen. 

Anhöriga upplevde att det var svårt att kunna förstå hela situationen som uppstått. Hela 

situationen var svår att ta in. Anhöriga hade svårt att veta hur de skulle hantera situationen 

eftersom den kändes svår och overklig. De anhöriga upplevde en overklighetskänsla. 

Overklighetskänslan kunde uppkomma i inläggen runt när personen med hjärntumör 

avlider. “Jag kan inte förstå. Är D verkligen inte kvar hos mig? Det som hände igår går inte 

att ta in//Fy fan. Det kan inte vara sant” (Sara, 2016, 21 mars).  

Efter personen med hjärntumör hade avlidit var det tid för begravning och anhöriga kunde 

ha svårt att ta till sig att personen med hjärntumör hade avlidit, de kunde uppleva att de inte 

fick tid till att sörja och bearbeta bortgången. Även kläder skulle väljas när personen med 

hjärntumör har avlidit. Anhöriga kunde känna att det aldrig hade det slagit dem tanken att 

behöva ta sådant ansvar efter att en person har avlidit. Anhöriga kunde uppleva att 

verkligheten kom ikapp. Dagar efter personen med hjärntumör avlidit kunde anhöriga 

uppleva en overklighetskänsla och kunde inte ta till sig vad som hade hänt på grund av att det 

var så ofattbart att personen med hjärntumör inte lever längre.  
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5.2 Att värna om människan 

Andra kategorin “Att värna om människan” innehåller två subkategorier, “Att ha en positiv 

inställning”, och “Att vilja bevara värdigheten”. I första subkategorin ”Att ha en positiv 

inställning” värnar anhöriga om sig själva och personen med hjärntumör genom att tänka 

positivt. De anhöriga kunde uppleva en positiv inställning till livet och känna en känsla av 

trygghet, hoppfullhet och tacksamhet. I andra subkategorin ”Att vilja bevara värdigheten” 

värnar anhöriga om personen med hjärntumör genom att upprätthålla minnet av den 

personen. Bevarandet av personen med hjärntumörs minne och personlighet ledde till att 

anhöriga värnar om sig själva. I det här examensarbetet handlar begreppet “människan” om 

både den anhöriga och personen med hjärntumör.  

5.2.1 Att ha en positiv inställning 

En del anhöriga upplevde att de och personen med hjärntumör hade omtänksamma personer 

i sin omgivning, ingav det en känsla av trygghet. Anhöriga kunde känna det hjälpte att 

personen med hjärntumör var omgiven av kärlek. 

”Folk som fått reda på vad som hade hänt hörde av sig hela tiden och ville visa att de 
ställde upp. Det är en himla tur att man ja så måna[sic] människor omkring sig när 
något sånt här händer” (Therese, 2014, 8 augusti). 

Anhöriga kunde redan ha intalat sig själva att personen med hjärntumör kommer bli frisk för 

att upprätthålla någon form av hoppfullhet. “...Vi försöker tänka positivt. Med strålning så 

kan han bli av med den. Vi kommer att klara det” (Sara, 2016, 5 januari). En känsla av 

hoppfullhet kunde framkomma hos anhöriga när de ville kämpa för att bevara en positiv 

attityd i en svår situation. Det kunde vara en hoppfullhet att personen med hjärntumör hade 

en chans att bli frisk, eller att all behandling hade gett personens själ ro efter döden. Efter att 

personen med hjärntumör hade avlidit kunde anhöriga uppleva en tacksamhet. 

Tacksamheten handlade om hur det var glada över att fått dela livet en tid med den avlidna 

personen. Tacksamheten kunde också handla om att de anhöriga fick hjälpa personen med 

sjukdomen. Anhöriga kunde också uppleva att de kunde hjälpa personen med hjärntumör vid 

deras dödsögonblick, genom att vara ett betryggande sällskap och lindra den smärta och 

ångest som personen med hjärntumör upplevde. “Han hade ångest under några minuter av 

den sista tiden. Det syntes så tydligt, men jag kunde i alla fall göra något för min älskades 

sista tid” (Sara, 2016, 21 mars). 

5.2.2 Att vilja bevara värdigheten 

När personen med hjärntumör avled av sin sjukdom kunde anhöriga känna sig bättre till 

mods i att personen slapp lida av smärta mer. “...men man såg att hon inte hade ont längre. 

Det gjorde mig lite bättre till mods.” (Therese, 2014, 8 augusti). Nära inpå dödsögonblicket 

kunde anhöriga hoppas på att personen med hjärntumör skulle avlida snabbt. De anhöriga 

kunde uppleva att personen med hjärntumör ska bli avlöst från sin smärta via döden. 

Anhöriga kunde uttryckta att döden var ett bättre alternativ än att personen med hjärntumör 

ska få leva med den smärta sjukdomen orsakat dem. En del anhöriga upplevde ett behov av 

att hedra minnet av hur den avlidne var som människa. Detta kunde komma till uttryck 
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genom att anhöriga ville uppfylla den avlidnes tidigare önskningar. Det kunde komma till 

utryck genom att anhöriga planerade personen med hjärntumörs begravning utifrån den 

personens tidigare önskningar. 

Eftersom att mamma varit sjuk ett tag hade hon också hunnit med att berätta lite 
för oss hur hon ville ha sin begravning….Detta var det sista mamma skulle få ha på 
"jorden" och hon skulle få ha det fint det bara gick (Therese, 2014, 8 augusti). 

Personen med hjärntumör kunde ha andra önskningar förutom hur sin egen begravning 

skulle vara. Det fanns andra önskemål som personen med hjärntumör hade under 

sjukdomsförloppet, detta kunde exempelvis vara att starta en insamling till hjärnfonden. 

Anhöriga kände att det var viktigt att kunna uppfylla dessa önskningar. Det kunde vara 

viktigt för anhöriga att bevara den avlidnes värdighet. Anhörigas åsikter om den avlidnes 

värdighet utgick ifrån hur den avlidnes personlighet när hen var vid liv. Eftersom de som 

avled hade olika personligheter kunde bevarandet av anhöriga se olika ut. Det var viktigt för 

anhöriga att personen med hjärntumör gjordes fin inför begravningen. De anhöriga upplevde 

att det gav personen med hjärntumör ett värdigt slut, vilket skulle utgå ifrån personen med 

hjärntumörs personlighet i livet. “Att ta på sin döda mamma nya kläder….Jag gjorde det för 

mammas skull. Hon ville alltid vara så fin som möjligt när hon skulle iväg någonstans” 

(Therese, 2014, 11 april). 

Något som kom i uttryck var att anhöriga upplevde medlidande för personen med 

hjärntumör. Anhörig kunde uppleva ett sorts medlidande som hade sin grund i att ordna att 

personen med hjärntumör skulle få dö på sina egna villkor. Därför såg de anhöriga till att 

förbereda inför en död som var optimalt för personen med hjärntumör. Vissa anhöriga ville 

att personen med hjärntumör skulle få dö hemma medan den anhörige var närvarande. 

Anhöriga kunde ta på sig en form av ansvar över personen med hjärntumör. Anhöriga kunde 

uppleva att de hade ett ansvar att se till att sjukvården skulle vårda personen med 

hjärntumör på ett optimalt sätt. 

Nu är det min tur att bära dig pappa, nu ska jag ta hand om dig och dina[sic] 
vilja…. Det kommer att vara min uppgift inatt och att se till att du får allt som 
sjukvården kan ge dig pappa (Madeleine, 2017, 19 september). 

6 DISKUSSION 

Syftet med det här examensarbetet var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en 

person med hjärntumör. Bloggarna blev valda utifrån att de innehöll anhörigas nedskrivna 

upplevelser. Bloggarna beskriver hur anhöriga upplevde sin situation och gav en möjlighet till 

en djupare förståelse för hur det var att vara anhörig till en person med hjärntumör. Nedan 

diskuteras till en början examensarbetets resultat relaterat till tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv. Tidigare forskning som diskuteras är patienters perspektiv, 

sjuksköterskors riktlinjer och kliniska bedömning, sjukvårdens ansvar utifrån svensk 

lagstiftning samt Erikssons omvårdnadsteori (2014; 2015). Därefter diskuteras 



18 

metodavsnittet, här beskrivs begränsningar och möjligheter kring vald metod och analys 

samt examensarbetets kvalitetskriterier utifrån kvalitativ forskning. Sist beskrivs 

etikdiskussionen där etiska överväganden diskuteras utifrån det här examensarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet i detta examensarbete kunde anhöriga uppleva en overklighetskänsla när 

personen med hjärntumör hade avlidit av sin sjukdom. Enligt Sterckx et al. (2015) kan 

patienter med hjärntumör uppleva samma känsla fast vid diagnosbeskedet. Om tidigare 

forskning och resultatet jämförs i detta examensarbete visar det att gemensamt för både 

patienters och anhörigas upplevelser av ofattbarhet var att det kan inträffa vid dåliga besked 

om personens hälsotillstånd från hälso- och sjukvården. Abbaszadeh et al. (2014) menar att 

de dåliga beskeden ges av läkare, men att sjuksköterskor har en viktig position efter givet 

besked. Det kan saknas kunskap bland vårdpersonalen som behövs för att på ett adekvat sätt 

bemöta anhöriga och patienter när de har fått negativa besked om diagnosen. I resultatet 

framkom det att anhöriga upplevde att verkligheten kommer ikapp när de plötsligt behövde 

ta ett ansvar för förberedelser kring den avlidna personen med hjärntumör, något som de 

kunde vara oförberedda på. Intressant nog ska legitimerade sjuksköterskor enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ansvara för planering, genomförande och utvärdering av 

omvårdnaden i samråd med anhöriga. I tidigare forskning menar Sterckx et al. (2015) att 

patienter kan få sämre självkänsla och därmed kan uppleva en försämrad social gemenskap 

(Sterckx et al., 2015). Intressant nog enligt resultatet kunde anhöriga ha blandade 

uppfattningar kring deras sociala gemenskap. En del anhöriga upplevde att de får en god 

social gemenskap under sjukdomsförloppet. Andra anhöriga kunde uppleva svårigheter med 

att hitta andra som har förståelse för deras situation, därmed skedde en nedsatt social 

gemenskap. Eriksson (2015) menar att en lidande människa kan vilja vara ensam men ändå 

uppleva att en gemenskap finns där. Vidare beskriver Eriksson (2014) att varje person har två 

grundläggande begär som innefattar liv och kärlek. Sterckx et al. (2015) menar att patienter 

kan känna att de får hopp av kontakt med anhöriga och andra patienter. Till skillnad från 

patienterna kunde anhöriga enligt resultatet uppleva hopp vid att ha en egen inställning att 

personen med hjärntumör kommer bli frisk. Anhöriga kunde känna hoppfullhet efter 

personen med hjärntumör avlidit, eftersom anhöriga kunde uppleva hopp av att personen 

med hjärntumör kan ha fått ro i själen. En ro i själen som baseras på anhörigas och personen 

med hjärntumörs egna ansträngningar att finna ro. Eriksson (2015) menar att när en person 

upplever medlidande kan människan bli beredd på att kämpa för att lindra lidande hos 

någon annan. Detta är intressant utifrån att anhöriga i resultatet för det här examensarbetet 

ville lindra lidandet hos personen med hjärntumör under hela sjukdomsförloppet. Trots att 

anhöriga kunde uppleva hopp i vissa stunder kunde de också uppleva stunder av hopplöshet. 

Anhöriga kunde uppleva en hopplöshet när de insåg att individen med hjärntumör kommer 

med sannolikhet avlida på grund av sin sjukdom. Enligt Eriksson (2015) har människan har 

ett behov att ställa frågor om döden. Enligt resultatet ifrågasatte anhöriga varför just 

personen med hjärntumör har blivit drabbad av den dödliga sjukdomen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) menar att sjuksköterskor har ett ansvar att ge anhöriga samt 

patienter information som är tillräcklig och lämplig. Patientlagen (SFS 2014:821) menar 
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vidare att informationen som ges från hälso- och sjukvårdspersonal ska anpassas efter 

anhöriga och patienter (SFS 2014:821). I det här examensarbetets resultat och tidigare 

forskning upplevde både anhöriga och patienter att de kunde får för lite information av 

hälso- och sjukvården om sjukdomen hjärntumör. Sterckx et al. (2015) menar att patienterna 

kan uppleva att vårdpersonalen undanhåller viktig information från dem. Resultatet visar att 

anhöriga kunde uppleva att de inte fick tillräcklig information av hälso- och sjukvården men 

att de lärde sig under sjukdomsförloppet. Brist på tillräcklig information från hälso- och 

sjukvården leda till att anhöriga upplevde ett chockerande tillstånd. Sterckx et al. (2015) 

menar att patienter kan uppleva chock vid given diagnos av hjärntumör. Eriksson (2015) 

skriver att individer har olika sätt att lida på, lidandet uttrycks olika beroende på person. I 

resultatet för detta examensarbete upplevde anhöriga varierande känslor under 

sjukdomsförloppet, deras reaktion på situationen var delvis unison och delvis unik. Sterckx et 

al. (2015) menar att personer med hjärntumör kan ha varierande känslor under 

sjukdomsförloppet. 

I resultatet var ensamhet en återkommande känsla hos anhöriga under sjukdomsförloppet, 

dock var ensamheten mest förekommande bland anhöriga efter att personen med 

hjärntumör hade avlidit. Anhöriga kunde uppleva att hälso- och sjukvården inte var till för 

dem, att de inte blev inkluderade. Eriksson (2015) menar att lidande kan innehålla en 

förtvivlan över att en person som står en nära ska eller håller på att dö. Detta lidande kan 

göra att en människa känner trötthet och ensamhet utifrån att hen har förlorat någon som 

hen har nära relation till (Eriksson, 2015). Resultatet visar att anhöriga kunde uppleva 

situationen som överväldigande när personen med hjärntumör hade avlidit. Anhöriga kände 

en press att visa sig starka och kämpa sig igenom alla krav från omgivningen och från sig 

själva. Eriksson (2015) menar att en person behöver få tillåtelse att få vara i lidandet, 

tillåtelsen behövs eftersom en människa kan uppleva att det finns ett tvång att uppleva hälsa 

vilket förvärrar lidandet för personen. Enligt detta examensarbetes resultat kunde anhöriga 

trots de känslomässiga utmaningarna uppleva en positiv inställning både under och efter 

sjukdomsförloppet. Trygghet var del av den positiva inställningen. Både patienter och 

anhöriga kunde uppleva trygghet, dock vid olika tillfällen. Enligt Sterckx et al. (2015) kunde 

patienter känna trygghet när de befann sig som patienter i sjukhuset. I resultatet för detta 

examensarbete kunde anhöriga känna trygghet av andra människor i deras omgivning som 

ingav en känsla av omtänksamhet. Eriksson (2015) menar att lidande utgör en kamp mellan 

det som är gott och det som är ont, att lycka utan lidande inte kan existera. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) menar att personal inom hälso- och sjukvården ska 

utifrån en god vård ta hänsyn till patienters önskemål kring trygghet. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskor ska kunna skapa en förtroendefull 

relation till patienter och den närstående. Återkommande i detta examensarbetes resultat var 

anhörigas vilja att uppfylla den avlidnas önskningar och värdighet. Hur detta skedde var 

individuellt. Enligt Eriksson (2014) har varje individ en egen unikhet. Olika begär och behov 

påverkar därför individens handlande. Resultatet visar att anhöriga kunde i slutet av 

sjukdomsförloppet förstå att personen med hjärntumör kommer att avlida. Då var det viktigt 

för anhöriga att personen med hjärntumör får dö utifrån sina egna önskemål. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskor ska tillsammans med patienter och 
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närstående sätta upp mål för omvårdnaden, detta inkluderar också planeringen samt 

genomförande av omvårdnaden tillsammans med patienter och närstående. 

6.2 Metoddiskussion 

Det här examensarbetet har en induktiv, kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) används 

kvalitativ innehållsanalys för tolkning av olika texter, bland annat inom vårdvetenskap. Den 

induktiva, kvalitativa innehållsanalysen används för att göra analyser av texter som handlar 

om upplevelser. 

Eftersom detta examensarbetet syftade till att beskriva anhörigas upplevelser var denna 

analysmetod ett självklart val. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är kvalitativ 

innehållsanalys beroende av kontext och subjektivitet. Detta innebär att en text kan ge flera 

olika tolkningar och vara giltiga även om de skiljer sig åt. Författarna för detta 

examensarbete var medvetna om sin egna subjektiva tolkning under analysen av 

datamaterialet, men försökte hålla tolkningen så textnära som möjligt utifrån att analysen 

var manifest. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ska det i en kvalitativ 

innehållsanalys identifieras likheter och skillnader i texternas innehåll. Texten som ska 

analyseras är beroende av den text som kommer före och efter eftersom den beroende av 

kontexten. Vidare ska manifest innehållsanalys vara en textnära beskrivning av en text. 

Författarna för examensarbetet har noga läst igenom bloggarna innan de valde ut 

meningsenheterna för analys, ibland behövde meningsenheterna bli långa för att inte tas helt 

ur kontext. Meningsenheterna sparades i en tabell i ett separat dokument, så författarna 

kunde gå tillbaka och se över meningsenheternas kontext och därmed inte tolka 

meningsenheterna på ett latent sätt. 

Kvalitetskriterier för kvalitativa studier är bland annat trovärdighet, överförbarhet och 

giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Trovärdighet innebär vilken nivå av 

sanning studiens datamaterial och tolkning av datamaterialet har (Polit & Beck, 2017). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att trovärdighet är något som ska finnas 

under hela forskningsprocessen. För att försäkra trovärdigheten i detta examensarbete har 

ansatsen anpassats efter syftet. I detta examensarbetes metod beskrivs detaljerat hur varje 

steg i forskningsprocessen har gått till, detta för att stärka tillförlitligheten. Om andra vill 

använda sig av samma metod kring forskningsområdet kan andra få ungefär samma resultat. 

Det är värt att ta i beaktning att tolkning måste ske för denna metod för att den ska kunna ge 

ett meningsfullt resultat. Det här examensarbetets metod var en induktiv litteraturstudie 

med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats valdes till det här examensarbetet med tanke på 

examensarbetets syfte som utgår ifrån människors upplevelser. Segesten (2012) stödjer att en 

kvalitativ ansats kan öka förståelsen för en persons livssituation. Friberg (2012c) menar att 

det är värt att överväga att på grund av den mängd kvalitativ forskning som existerar blir det 

svårt att få en överblick, det kan bli svårt att överföra de många forskningsresultaten till 

praktiskt och kliniskt arbete inom omvårdnad. Obearbetat datamaterial som exempelvis 

bloggar har både fördelar och nackdelar. Dahlborg Lyckhage (2012) beskriver att fördelen 

med skrivna berättelser, som till exempel bloggar, är att de kan ge en inblick i personens 
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livsvärld i realtid och hur personen kan uppleva lidande. Nackdelen med skrivna berättelser 

att det kan vara svårt att veta om innehållet kan vara påhittat eller inte. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) förklarar att kvalitativ innehållsanalys kan utföras på olika 

tolkningsnivåer. Vid manifest innehållsanalys ska analysen vara textnära, dock måste det 

finnas ett visst utrymme för tolkning av datamaterialet för att ge ett resultat som är 

förståeligt och har mening. Författarna för detta examensarbete har tagit i beaktning om sin 

egen förförståelse och diskuterade den genom hela analysprocessen. Författarna har utifrån 

vald analysmetod till viss del tolkat datamaterialet och inser att om andra hade delvis tolkat 

materialet hade det förmodligen funnits en liten variation i resultatet. Vid val av 

meningsenheter finns en risk enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att de kan bli 

för stora, vilket gör att meningsenheterna kan innehålla flera betydelser och kan bli svåra att 

hantera. Utifrån detta finns en risk att innehållet går förlorat när analysen når en högre 

abstraktionsnivå. Författarna för examensarbetet upptäckte att vissa meningsenheter hade 

många olika betydelser och valde därför att splittra på dem. Författarna såg till att 

meningsenheterna inte heller blev för små. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

kan för små meningsenheter orsaka att resultatet blir splittrat. 

Enligt Polit och Beck (2017) innebär överförbarhet på vilken nivå resultatet kan appliceras på 

andra grupper och i andra sammanhang. Författarna av examensarbetet har ett eget ansvar 

att utge tillräckligt med beskrivande data, därmed kan läsare av examensarbetet utvärdera 

överförbarheten av examensarbetet. Författarna av detta examensarbete har noggrant 

beskrivit datainsamling, urval, dataanalys och begränsningar för examensarbetet som 

beskrivs vidare nedan. Vid val av bloggarna ingick det i inklusionskriterier att de som skriver 

bloggarna samt personen med hjärntumör måste vara över 18 år gamla. Detta innebar att 

bloggarnas författare eller personen med hjärntumör inte kunde vara helt anonyma. I det här 

examensarbetet valdes det endast att skriva förnamn och ålder på både den som skrivit 

bloggen samt personen med hjärntumör, eftersom vissa inte publicerade sina efternamn och 

för att ge examensarbetet kontinuitet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att ett resultat har giltighet om det lyfter 

fram det som var avsett att beskrivas. Val av deltagare har betydelse för resultatets giltighet. 

Kvalitativ innehållsanalys kan beskriva variationer av upplevelser, strategier för att få 

variationer i urvalet kan ge större möjligheter att belysa syftet ifrån olika upplevelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Syftet med det här examensarbetet var att beskriva 

upplevelser av att vara anhörig till en person med hjärntumör. Genom att välja bloggar som 

primärkällor kunde författarna svara på syftet. Författarna valde ut bloggarna utifrån de 

inklusions- och exklusionskriterier som fastställdes. Examensarbetets syfte var könsneutralt, 

anhörigas- och personer med hjärntumörs kön togs inte i beaktning vid val av bloggarna. 

Trots detta var de fem utvalda bloggarna endast skrivna av kvinnor. Orsaken var att de 

bloggarna som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna var av en slump skrivna av 

kvinnor. Personerna med hjärntumör som beskrevs i bloggarna varierade dock i kön. Både 

anhöriga och personer med hjärntumör skiftade i ålder. Relationerna anhöriga hade till 

personen med hjärntumör var också olika, vissa anhöriga som skrev blogg var en partner och 

vissa var barn till personen med hjärntumör. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar vidare att läsaren ges möjlighet att tolka giltigheten om författarna tydligt beskriver 
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urval och dataanalys, samt presentera citat. Författarna för examensarbetet har utförligt 

beskrivit processen av urval och dataanalys, citat presenteras genom hela resultatet. 

6.3 Etikdiskussion 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att all meningen med forskning är att hitta 

ny kunskap, dock finns det sällan en form av sanning och flera olika tolkningar existerar. 

Författarna för examensarbetet har under forskningsprocessens gång behövt reflektera över 

sin egen förförståelse. Förförståelse enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär 

att forskaren har en förutbestämd vision av det fenomen som ska studeras. Förförståelsen 

utgår ifrån forskarens tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och fördomar. Författarna har 

förhållit sig objektiva och använt sin förförståelse att tolka under analysen på ett sätt som 

inte förvrider forskningsresultatet. En viss mängd av tolkning är nödvändig för en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) eftersom resultatet blir 

meningsfullt och begripligt. För författarna i detta examensarbete var det viktigt att hålla sig 

till etiska riktlinjer utifrån CODEX (2017b), och inte förvrida forskningsprocessen. Dock 

fanns det en osäkerhet kring om personer med hjärntumör samtyckte att skrivas om i 

bloggarna. Författarna i detta examensarbete har lagt ner stor vikt i att inte plagiera, inte 

vinkla och inte sortera bort avgörande datamaterial, detta för att examensarbetet skulle bli så 

etiskt korrekt som möjligt. I en av de utvalda bloggarna gjorde den anhöriga som skrev 

bloggen reklam för sitt eget företag samt för andra företag. Författarna för examensarbetet 

var noggranna med att utesluta alla inlägg och all text som innehöll någon form av reklam för 

att undvika att vinkla resultatet. 

7 SLUTSATS 

Det här examensarbetets syfte var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person 

med hjärntumör. Upplevelsen av att vara anhörig till en person med hjärntumör var en 

utmaning som kan väcka individuella reaktioner i varierande kontexter. Anhöriga i resultatet 

kunde uppleva dualistiska känslor och det kunde utspela sig från tillfälle till tillfälle. Ena 

dagen fanns hopp inför att personen med hjärntumör kanske skulle kunna bli frisk och en 

positiv inställning till livet. En annan dag kände anhöriga hopplöshet och de utmanades 

känslomässigt. Framtida och nutida yrkesverksamma sjuksköterskor kan ha nytta av 

anhörigas upplevelser för att de är en del av vården av patienter. Sjuksköterskor behöver ta 

hänsyn till anhörigas individuella behov och begär för att se till att de anhöriga kan stötta 

patienter på ett optimalt sätt. Sjuksköterskor gör vårdplaneringen med patienter och deras 

anhöriga, dock behöver sjuksköterskor ta i beaktning att det är individuellt vad anhöriga 

orkar med. Tidigare forskning visar att vårdpersonal saknar kunskap om hur dåliga besked 

om sjukdomen ska meddelas till patienter och anhöriga. Detta kan indikera att 

sjuksköterskor inte ger tillräckligt med information till anhöriga, möjligtvis kan 
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informationen inte vara anpassad för de anhöriga som tar emot informationen. Resultatet för 

examensarbetet visade att anhörigas upplevelser är unika men kan ändå visa en likhet genom 

grupperingar av upplevelser. Utifrån detta kan syftet anses vara besvarat. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån att det här examensarbetet endast innehöll kvinnliga anhörigas upplevelser finns det 

intresse av att utforska mäns upplevelser att vara anhörig till en person med hjärntumör. 

Brist på variation kan ge en vinklad uppfattning av hur anhöriga reagerar. Bloggarna i det här 

examensarbetet utgår endast ifrån svenska bloggar. Här går det att öka perspektivet och 

mångfalden av resultatet genom att göra internationella studier. Vid mer tid och resurser kan 

studier om anhörigas upplevelser göras genom empirisk forskning, vilket kan ge mer 

djupgående data.  
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BILAGA A. ETISK GRANSKNING AV BLOGGAR 

Författare  

Aktuella 

år 

Land 

Sammanfattning av blogg Etisk granskning 

Madeleine 

 

2016–2017 

 

Sverige 

 

Madeleine är 28 år gammal kvinna. 

Madeleine skriver att hennes pappa fick 

diagnosen hjärntumör år 2016. I sin blogg 

beskriver hon sin relation till sin pappa och 

hur hon lever sitt vardagsliv när hon umgås 

med honom, fram till pappans död som 

skedde år 2017. 

Bloggen befinner sig på en 

bloggportal som heter 

wordpress.com. Madeleine gör 

ingen egen smygreklam, 

propaganda eller pratar om 

politiska åsikter. 

Dock kommer det upp annonser 

i hennes blogg på grund av 

hennes medlemskap i 

wordpress.com. 

Madeleine lägger upp bilder på 

sig själv på bloggen och är öppen 

med vem hon är. 

 

Nicole 

 

2008–

2009 

 

Sverige 

 

 

Nicole är en kvinna som var 42 år när hennes 

make på 42 år fick en diagnostiserad 

hjärntumör år 2008. I sin blogg beskriver 

Nicole hur hon känner under sin makes 

sjukdomsförlopp och behandling. Hon 

skriver hur hennes make mår under 

sjukdomen och försöker bota tumören med 

hjälp av alternativa mediciner. I bloggen 

beskriver hon också hennes familjesituation 

och vardagsliv. Hennes make avled av 

hjärntumören 2009. 

Bloggen befinner sig på en 

bloggportal som heter 

blogspot.se. Hemsidan ägs av 

företaget Google. Reklam finns 

på bloggen är endast den reklam 

Nicole gör för sitt eget företag 

gällande eteriska oljor. 

Informationen om makens 

fysiska hälsa kan vara vinklad, 

utifrån skrivarens förespråkande 

av alternativ medicin. 

Nicole framför inga politiska 

åsikter. 

Nicole lägger upp bilder på sig 

själv på bloggen och är öppen 

med vem hon är. 

Sara 

 

Sara är en kvinna på 29 år som arbetar som 

lärare. 2012 gifte Sara sig med en man som 

Bloggen befinner sig på en 

bloggportalen som heter 



 

 

 

2014–2017 

 

Sverige 

 

 

hon kallar för D. I mitten av år 2014 fick 

hennes man diagnosen hjärntumör, 

glioblastom IV. Hennes blogg handlar om 

hennes man och hennes resa genom 

behandling och vardag. I mars 2016 somnade 

hennes man in men Sara fortsätter skriva i 

sin blogg om sin vardag.  

blogg.se. Sara gör ingen 

smygreklam eller propaganda 

och pratar inte heller om 

politiska åsikter.  

Dock kommer det upp annonser 

i hennes blogg på grund av 

hennes medlemskap i blogg.se. 

Sara lägger upp bilder på sig 

själv på bloggen och är öppen 

med vem hon är.  

Helene 

 

2011–2013 

 

Sverige 

Helene är en kvinna med en son på 29 år, 

själv uppger hon inte sin specifika ålder. I sin 

blogg skriver hon om sin kvinna som får en 

hjärntumör. Hon skriver av sig om det 

jobbiga och de tankar som hon har om livet. 

Hennes kvinna fick diagnosen hjärntumör år 

2011 och avled senare samma år.  

Bloggen befinner sig på en 

bloggportalen som heter 

wordpress.com. Helene gör 

ingen smygreklam eller 

propaganda och pratar inte 

heller om politiska åsikter.  

Dock kommer det upp annonser 

i hennes blogg på grund av 

hennes medlemskap i 

wordpress.com. 

Helene skriver i första 

blogginlägget att hon vill vara 

anonym. Senare talar hon öppet 

om hennes förnamn, dock 

framkommer inga bilder på 

henne själv.  

Therese 

 

2014–2015 

 

Sverige 

 

 

Therese är en kvinna på 26 år som vid 21 års 

ålder var med om att hennes mamma fick 

diagnosen hjärntumör år 2011. Förutom en 

berättelse i fyra delar om perioden hennes 

mamma hade hjärntumör skriver hon även 

mycket om hennes vardag, framförallt 

mycket om sin familj. Hennes mamma avled 

år 2012. 

Bloggen befinner sig på en 

bloggportalen som heter 

blogg.se. Therese gör ingen 

smygreklam eller propaganda 

och pratar inte heller om 

politiska åsikter.  

Dock kommer det upp annonser 

i hennes blogg på grund av 

hennes medlemskap i blogg.se. 

Therese lägger upp bilder på sig 

själv på bloggen och är öppen 

med vem hon är.  



 

 

 

BILAGA B. SÖKMATRIS ARTIKLAR 

Databas: Begränsningar och 

sökdatum: 

Sökning: Antal 

träffar: 

Valda 

Källor: 

Cinahl 

Plus 

Peer Review 

2013–2018 

2018-01-18 

Brain tumors AND 

Personality 

16 1 

Cinahl 

Plus 

Peer Review 

2007–2013 

2018-01-18 

Brain tumors in adults AND 

Patient perception 

35 1 

Pubmed Peer Review 

2013–2018 

2018-01-18 

Nurses perspectives AND  

Bad news 

4 1 

Cinahl 

Plus 

Peer Review 

2001–2017 

2018-01-18 

Brain tumor AND 

Cope 

22 1 

Cinahl 

Plus 

Peer Review 

2015–2017 

2018-01-18 

Brain tumor AND 

Care needs 

142 1 

Pubmed Peer review  

2001–2018 

2018-01-19 

Being a brain tumor patient AND 

patients' experiences. 

34 1 

Cinahl 

Plus 

Peer review 

2016–2018 

2018-01-24 

Malignant brain tumor AND 

diagnosis 

65 1 

Cinahl 

Plus 

Peer review 

2013–2018 

2018-01-23 

Personality change AND  

Brain tumor 

8 1 

Cinahl 

Plus 

Peer review 

2013–2018 

Malignant brain tumor AND 

diagnosis or assessment AND 

96 1 



 

 

 

2018-01-25 treatment 

Cinahl 

Plus 

Peer review 

2011–2018 

2018-02-09 

nurse AND  

brain neoplasms NOT  

children 

52 1 



 

1 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel- 

nummer 

Författare, årtal, 

land 

Titel och 

tidskrift 

Syfte Metod  Resultat 

1 Abbaszadeh, A., 

Roghayeh Ehsani, 

S., begjani, J., 

Akbari Kaji, M., 

Nemati Dopolani, 

F., Nejati, A., & 

Mohammadnejad, 

E., et al. 

2014 

Iran 

Nurses’ 

perspectives 

on breaking 

bad news to 

patients and 

their families: 

a qualitative 

content 

analysis 

Journal of 

Medical Ethics 

and History of 

Medicine 

Att utforska 

sjuksköterskor 

från Irans 

perspektiv av att 

komma med 

dåliga besked 

till patienter och 

närstående. 

En kvalitativ 

metod. Baserad 

på djupgående 

och 

halvstrukturerad

e intervjuer. 

19 

sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Innehållsanalys. 

Enligt de deltagande i 

studien är det läkarnas 

plikt att komma med 

dåliga besked, men 

sjuksköterskorna har en 

viktig roll i att ge dåliga 

besked till patienter och 

närstående och borde 

därför få öva upp sin 

kliniska och 

kommunikativa 

kompetens för att 

kunna ge dåliga besked 

passande och effektivt. 

2 Campanella, F., 

Shallice, T., Ius, T., 

Fabbro, F., & 

Skrap, M. 

2014 

Italien 

Impact of 

brain tumour 

location on 

emotion and 

personality: a 

voxel-based 

lesion–

symptom 

mapping study 

on 

mentalization 

processes. 

Brain. 

Att ge en mer 

specifik och 

konsekvent 

information om 

ursprunget av 

de beteende-, 

känslomässiga 

och 

personlighetsför

ändringar som 

kan visas efter 

hjärntumörer 

och operation 

av olika 

områden i 

hjärnan. 

En kvantitativ 

metod. Studien 

utfördes genom 

att patienter fick 

fyra uppgifter att 

utföra både 

innan och efter 

operation. 71 

patienter deltog. 

Experimentell 

undersökning. 

Resultatet är uppdelat 

utifrån uppgift och var i 

hjärnan operationen 

ska eller har utförts. 



 

2 

 

3 Gregg, N., Arber, 

A., Ashkan, K., 

Brazil, L., Bhangoo, 

R., & Beaney, R., & 

Yágüez, L., et al. 

2014 

Tyskland 

Neurobehaviou

ral changes in 

patients 

following brain 

tumour: 

patients and 

relatives 

perspective. 

Support Care 

Cancer. 

Patienters och 

anhörigas 

upplevelse av 

personlighetsför

ändring hos en 

patient med 

hjärntumör i 

frontalloben och 

utvärdera 

behovet av att 

utveckla 

lämpligt stöd 

och hantering 

av 

personlighetsför

ändringar som 

påverkar den 

sociala 

funktionen hos 

patienter med 

hjärntumör. 

En kvantitativ 

metod. Patienter 

och anhöriga 

gavs separata 

enkäter. 55 

patienter och 49 

anhöriga deltog. 

Statistisk analys. 

Patienter med 

hjärntumör i 

frontalloben bedömer 

sig i högre grad ha i 

personlighetsförändrin

gar till skillnad från 

patienter med 

hjärntumör i en annan 

placering. Anhöriga till 

patienter med 

hjärntumör i 

frontalloben upplever i 

större grad att 

patienten får 

personlighetsförändrin

g till skillnad från 

anhöriga till patienter 

med hjärntumör i en 

annan hjärnlob. 

4 Langbecker, D., 

Ekberg, S., & Yates, 

P. 

2017 

Australien 

Don’t need 

help, don’t 

want help, 

can’t get help: 

How patients 

with brain 

tumors 

account for not 

using 

rehabilitation, 

psychosocial 

and 

community 

services. 

 

Patient 

Education and 

Counseling 

Förstå varför 

vissa vuxna med 

primär 

hjärntumör inte 

använder 

supporttjänster 

trots 

indikationer på 

behov av hjälp. 

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturera

de intervjuer. 19 

patienter som 

diagnostiserats 

med primär 

hjärntumör 

deltog. Tematisk 

analys 

Patienter upplever att 

de inte behöver hjälp, 

andra att de inte kan få 

hjälp eller vet inte hur 

de ska får stöd. 



 

3 

 

5 Lepola, I., Toljamo, 

M., Aho, R., & 

Tuulikki. 

2001 

Finland 

Being a Brain 

Tumor Patient: 

A Descriptive 

Study of 

Patients´ 

Experiences. 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

Beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

att ha 

hjärntumör på 

ett 

neurokirurgiskt 

klinikuniversitet

ssjukhus. 

Kvalitativ metod. 

Öppna 

intervjuer. 8 

patienter deltog. 

Innehållsanalys. 

Innan operationen var 

vissa patienter 

deprimerade och rädda, 

andra hade en lugn och 

orädd attityd mot sin 

sjukdom. Efter 

operation upplever 

patienterna förändrad 

kroppsuppfattning och 

är oroliga inför 

framtiden. Patienterna 

upplever omvårdnaden 

som vänlig och 

tillräcklig. Vissa 

patienter vill ha mer 

psykologiskt stöd, 

speciellt efter 

operationen. 

Patienterna är villiga att 

vara delaktig i sin 

omvårdnad. 

Patienterna litade på 

vårdpersonalens 

kompetens. Patienterna 

önskar att personalen 

ska vara mindre 

tidspressade för att 

minska en tidspressad 

atmosfär. Patienterna 

ville också ha en 

kontinuerlig 

sjuksköterska. 



 

4 

 

6 Lovely, M-P., 

Stewart-Amidei, C., 

Page, M., 

Mogensen, K., 

Arzbaecher, J., 

Lupica, K., & 

Maher, M-E. 

2013 

USA 

A New Reality: 

Long-Term 

Survivorship 

With a 

Malignant 

Brain Tumor. 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att förstå 

erfarenhet av att 

överleva 

diagnosen 

primär malign 

hjärntumör i 

mer än tre år. 

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturera

de intervjuer. 35 

överlevande och 

35 familje-

vårdgivare 

deltog. Tematisk 

analys 

Mycket förändringar 

skedde i de 

överlevandes liv och det 

blev mycket förluster i 

livet. Förändringarna 

var överlevarna och 

deras vårdare tvungna 

att anpassa sig efter. 

Genom processen till 

att bli en överlevare, 

kunde överlevarna ta 

kontroll över sina egna 

liv. För att klara av sitt 

nya liv fick de anpassa 

sig och använda sig av 

inre och yttre resurser. 

7 Magro, E., Bergot, 

L., Cuchard, S., 

Lebreton, S., 

Coutte, M-B., 

Rolland-

Lozachmeur, G., & 

Seizeur, R., et al. 

2016 

Frankrike 

Diagnosis 

Disclosure 

Process in 

Patients With 

Malignant 

Brain Tumors. 

Clinical 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 

Att bedöma 

genomförandet 

av 

informationspro

cessen på en 

neurokirurgisk 

enhet. 

Kvantitativ 

metod. 

Enkätundersökn

ing med 3 

separata 

enkäter. 

43 patienter 

svarade på 

enkäten. 

Beskrivande 

statistisk analys.  

Patienterna var nöjda 

med kvaliteten av 

informationsprocessen, 

avseende information 

som ges, psykologiskt 

stöd och 

kommunikation med 

alla vårdgivare. 



 

5 

 

8 Palese, A., 

Romano, A., 

Moreale, R., & 

Magee, J.  

 

2011 

 

Italien 

Do nurses risk 

underestimatin

g the problems 

of patients 

with frontal 

lobe 

neoplasms? 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

 

 

Att undersöka 

risken av att 

sjuksköterskor 

underskattar 

problemen hos 

patienter som 

opererades för 

hjärntumör i 

frontalloben 

jämfört med 

patienter som 

har hjärntumör 

i andra delar av 

hjärnan.  

Kvantitativ 

metod. 

Intervjuer.  

23 patienter med 

hjärntumör i 

frontalloben 

deltog, 23 

patienter med 

hjärntumör i en 

annan del av 

hjärnan deltog, 

46 

sjuksköterskor 

deltog. Statistisk 

analys.  

Patienter med 

hjärntumör i 

frontalloben hade 

överlag samma risker 

med att sjuksköterskor 

underskattar 

problemen som 

patienter med 

hjärntumör i andra 

delar av hjärnan.  

9 Sterckx, W., 

Coolbrandt, A., 

Clement, P., 

Borgenon S., 

Decruyenaere M., 

De Vleeschouwer, 

S., & Dierckx de 

Casterle., et al. 

2015 

Belgien 

Living with a 

high-grade 

glioma: a 

qualitative 

study of 

patients’ 

experiences 

and care 

needs. 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Förstå hur 

patienter med 

hög 

malignitetsgrad 

av gliom 

upplever livet 

med hjärntumör 

och att utforska 

deras 

professionella 

vårdbehov. 

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturera

de intervjuer. 17 

patienter deltog. 

Grundad teori. 

Diagnos av hög 

malignitetsgrad av 

gliom förändrar livet 

drastiskt. Professionella 

vårdgivare behöver 

stödja patienter mer 

med denna 

livsförändrande 

diagnos, därmed se 

patienterna som 

personer och försöka 

bemyndiga dem och 

stärka deras personliga 

styrka. 

10 Wideheim, A, -K., 

Edvardsson, T., 

Påhlson, A., & 

Ahlström, G. 

2002 

Sverige 

A Family’s 

Perspective on 

Living With a 

Highly 

Malignant 

Brain Tumor. 

 

Cancer 

Nursing 

Beskriva hur det 

är att leva med 

en hjärntumör 

ur ett 

familjeperspekti

v. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer. 3 

familjer, 3 

patienter och 5 

släktingar 

deltog. 

Innehållsanalys. 

Vid diagnostisering av 

hjärntumören är 

effekten på familjen 

mycket förödande och 

det uppstår en 

krissituation med en 

känsla av hjälplöshet. 

Familjemedlemmarna 

lever i ständig ångest 

och en rädsla för att 

förlora patienten. 

 



 

 

 

BILAGA D. KVALITETSGRANSKNING AV VETENSKAPLIGA 

ARTIKLAR 

  

Kvalitetsfrågor 

Vetenskapliga artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns tydlig problemformulering? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns tydligt beskriven teoretisk 

utgångspunkt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns tydligt syfte? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns beskriven metod? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns tydligt urval? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns tydligt beskriven dataanalys? Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Finns metoddiskussion? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är teoretisk utgångspunkt och metod 

sammankopplade? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns redovisat resultat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns resultatdiskussion? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är återkoppling till teoretiska åtaganden 

tydligt? 

Ja Ja 

 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 



 

 

 

Finns etiska överväganden? Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

 

Kvalité beräknas i antal “ja” per fråga. 

0–4: Låg kvalité 

5–8: Medel kvalité 

9–13: Hög kvalité 
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