
 

Akademin för hälsa och välfärd 

 

 

KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT 
LEVA MED HJÄRNTUMÖR   

 

LAYLA EL-HOULY   

ANGELICA DAHLBÄCK  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad  
Nivå: Högskola  
Högskolepoäng: 15 HP 
Program: Sjuksköterskeprogram 
Kursnamn: Examensarbete 
Kurskod: VAE027 

Skriv examinator: Lena-Karin 
Gustafsson 
Datum: 2018-06-28. 
 



 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Hjärntumör är en sjukdom som kan medföra en livsförändring hos patienten 
med både psykiska och fysiska förändringar. Närstående till de som är drabbade av 
hjärntumör lever med en stor ovisshet kring hur sjukdomen kan utveckla sig och påverka den 
sjuka vilket leder till en kamp i deras förändrade vardag. Metod: En kvalitativ, manifest 
innehållsanalys med en induktiv ansats utifrån självbiografier. Syfte: Syftet är att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med en hjärntumör. Resultat: Resultatet visade att 
kvinnorna upplevde stora motgångar av att leva med hjärntumör då dess konsekvenser tedde 
sig i både fysiska och kognitiva svikter. Att uppleva ett beroende av andra och att inte längre 
vara sig lik var starka tecken på de kvinnliga patienternas förändrade vardag. Trots 
motgångarna upplevde kvinnorna en hoppfullhet och fann kraft i sin omgivning. De 
närstående till kvinnorna hade en stor betydelse för dem. Slutsats: Studien påvisar att 
kvinnor som är drabbade av hjärntumör skildrar upplevelser av svåra förändringar men även 
av välbefinnande under sin sjukdomsperiod. Acceptansen av sjukdomen samt närståendes 
stöd och vårdens bekräftelse är faktorer som bidrar till välbefinnande trots hjärntumören.  
 
Nyckelord: Hjärntumör, kvinnor, Närstående, Upplevelser.  
 
 

  



ABSTRACT   

Background: Brain tumour is a disease that can affect the life of the patient, both physically 
and mentally. Relatives to the patient of brain tumor lives with an uncertainty about how the 
disease will develop and affect their loved one, which leads to a dramatic change of their 
everyday life. Method: A qualitative, manifest content analysis with an inductive approach 
based on biographies. Aim: The aim of this study is to describe women’s experiences of 
living with a brain tumor. Findings: The result showed that the female patients experienced 
suffering in living with a brain tumor since they were affected both physically and mentally. 
To feel dependent on others and to not identify with who you had become, was strong signs 
on their changed everyday life. Even though these women experienced suffering they could 
feel hope and gain strength from their surroundings and their relatives. Conclusion: 
Women that live with brain tumor narrates experiences of difficult changes but also feelings 
of well-being during the entire course of the disease. These women experienced well-being 
whenever they accepted the disease, when they got support from their relatives and whenever 
their feelings where confirmed by the professional carers. All of these aspects contributed to 
these women’s well-being.  
 
Keyword: Brain tumor, Experiences, Relatives, Women. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbetes intresseområde valdes utifrån en lista med ämnen som efterfrågades 
utav MDHs forskargrupper. Rubriken för intresseområdet var ”erfarenheter av att ha 
tumörer i huvud/nackregionen”. Examensarbetet kommer därför att uppmärksamma 
kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör och vilken påverkan det har på deras 
vardag. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, men även i vårt privatliv, stött på 
kvinnor som lider utav hjärntumör. Kvinnorna har berättat om sina bekymmer och hur deras 
liv förändrades efter att ha blivit drabbade av hjärntumör, något som väckte ett starkt 
intresse hos oss. Detta examensarbete kan förhoppningsvis skapa en förståelse hos 
vårdpersonal, som inte tidigare funnits kring kvinnors upplevelser av att leva med 
hjärntumör. Förhoppningarna är att vägleda sjuksköterskor ytterligare i hur de kan få en 
ökad förståelse inom detta område, något som i sin tur kan bidra till bättre stöd för kvinnor 
som lever med hjärntumör samt deras närstående. Detta arbete kan medverka till att lindra 
lidande och oro hos kvinnor som lever med hjärntumör. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs allmän information om hjärntumör, begreppsdefinitioner samt 
tidigare forskning ur ett närståendeperspektiv. Olika vårdvetenskapliga artiklar redovisar den 
tidigare forskningen som är relevant för ämnet. Bakgrunden innefattar även ett 
vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv, lagar och förordningar samt en problemformulering.  

2.1 Allmänt om hjärntumör   

Rinman (2009) skriver att utsättning för strålning mot huvudet, exempelvis vid användning 
av mobiltelefoner och vissa kemikalier, kan bidra till tillväxt utav en hjärntumör. Andra 
faktorer som ärftlighet och ålder kan även det bidra till tillväxt, dock är det ännu inte helt 
fastställt vad som framkallar hjärntumörer. Rinman (2009) beskriver vidare att alla 
hjärntumörer ter sig inte likadant, det beror på var tumören är belägen och om de har någon 
påverkan på det centrala nervsystemet eller inte. Många hjärntumörer är godartade och kan i 
vissa fall opereras bort, andra kräver en starkare behandling med cellgifter eller strålning. 
Salford (1996) beskriver att vid en tumörväxt i hjärnan påverkas den drabbade med varierade 
symtom beroende på var i hjärnan tumören växer. Trycket ökar då tumören tar för stor plats i 
det redan limiterade området i skallens hålrum. Braun och Anderson (2012) menar på att 
symtom som huvudvärk och illamående är en effekt av trycket som skapas. Utan behandling 
kan dessa besvär leda till sänkt medvetande och död. Sterckx et al. (2015) beskriver att 
symtomen vid hjärntumör beror på var hjärntumören är lokaliserad samt vilken omfattning 
den har. Några av de vanligaste symptomen vid hjärntumör kan vara epileptiska anfall och 
förlamningar. Molassiotis et al. (2010) tar upp i sin studie att man kan även uppleva 
minnesförlust och en oförmåga till att exempelvis köra bil. 
 



 2 
 

Jetne (2003) beskriver vidare att vid behandling av hjärntumör är lösningen oftast temporär. 
Patientens hälsa påverkas på olika sätt beroende på placeringen av hjärntumören. Bortsett 
från tumören och hur stor den är kan behandlingen i sig bidra till fysiska och psykiska 
påfrestningar. Främsta behandlingsmetoden är via glukokortikoider vilket hejdar ödem och 
bidrar till ett minskat tryck. Strålning kan vara en behandlingsmetod, men om operation är 
möjligt brukar strålning uteslutas till en början. Strålbehandling har i sitt syfte att ta död på 
de celler som orsakar tumörer för att få cancercellerna att via en viss nivå av strålning dö ut. 
Nackdelen med strålning är att den även kan ta död på frisk vävnad vilket i sin tur kan leda 
till oönskade bieffekter. Nome (2003) menar på att de flesta cytostatika verkar direkt på DNA 
eller cellens delningsprocess vilket gör att cancercellerna inte kan bli flera. Det terapeutiska 
fönstret, det vill säga förhållandet mellan en toxisk dos och en terapeutisk dos är väldigt 
smalt. Därav får patienten ibland outhärdliga biverkningar och det är därför också viktigt att 
individanpassa alla doser av cytostatikabehandling för att minska förekomsten av 
biverkningar. 

2.2 Begreppsdefinitioner  

Enligt Socialstyrelsens termbank är definitionen av ”patient” någon som erhåller eller är 
registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2007). Uttrycket ”kvinnliga 
patienter” används i detta arbete och med kvinnliga patienter menas den som är drabbad 
eller har varit drabbad av en hjärntumör och genomgått en kirurgisk operation i samband 
med tumören. I detta arbetet används begreppet ”närstående” som enligt Socialstyrelsen 
(2004) beskriver en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Det 
underlättar i arbetet att använda begreppet närstående för att det direkt kopplas till dem 
patienten har en nära relation till.  

2.3 Lagar  

Patientlag (SFS 2014:821) beskriver att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, 
vilka undersökningsmetoder som finns, vilken vård samt vad för sorts behandlingar som är 
relevanta till patientens hälsotillstånd. Patientlag finns även för att främja patientens 
självbestämmelse i sin situation, patientens delaktighet och integritet. Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) innefattar alla människors lika värde och ska respekteras som de 
unika individer de är. Denna lag finns för att förebygga ohälsa hos patienter inom 
sjukvården. Lagen tar även upp att man ska tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet, samt främja patientens självbestämmande och integritet.  

2.4 Tidigare forskning  

CINAHL plus har använts som primär databas vid framtagandet av vetenskapliga artiklar. 
Databasen är utformad till att kunna skräddarsy sökningen för att få fram det efterfrågade 
materialet. Den valda databasen har ett brett urval av artiklar vilket underlättar 
avgränsningen av sökningen till det som är västenligt för arbetet och dess syfte. För att få 
fram artiklar relevanta till arbetet valdes inklusionskriterier ut. Kriterierna var att artiklarna 
skulle vara kvalitativa, genomgått en expertgranskning, behandla ett närståendeperspektiv 
samt att artiklarna inte fick vara äldre än år 2000 för att kunna anses som relevanta till 
dagens vård. Artiklarna skulle behandla ett närståendeperspektiv, dock förekom det att 
artiklar inkluderade sjuksköterskeperspektiv och/eller patientperspektiv. Vid dessa fall 
användes endast den delen av artikeln som beskrev det närståendeperspektivet. Sökorden 
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som användes till sökningarna var Brain tumour AND patient AND spouses, Family 
perspective AND brain tumour AND qualitative, AND experiences AND qualitative, 
Caregivers or spouse and brain tumour or glioma and malignant och Glioma AND patients 
AND Caregivers or relatives and qualitative. Sökorden Patients AND glioma OR brain tumour 
användes för att hitta artiklar om symtom.  
Sökmatris är tillgänglig under Bilaga A. Artikelgranskningen i detta examensarbete under 
Bilaga B är en omarbetad version av tabell inspirerad av kvalitetsgranskning enligt Friberg 
(2017). Detta för att underlätta granskningen av artiklarna och för att frågorna skulle 
utformas efter ett ja/nej format. Artikelmatris finns tillgänglig under Bilaga C. 

2.4.1 Närståendes upplevelser  

När en patient får ett hjärntumörbesked tillkommer många orosmoment för de närstående. 
De närstående upplever en överväldigande stress över hur patientens sjukdomsförlopp 
kommer att utvecklas och en ständig oro över vad som kan hända härnäst. Hos många av 
patienterna tillkommer psykiska nedsättningar såsom förändrad personlighet. Närstående 
upplever dessa nedsättningar som en av de tuffaste utmaningarna med att vara närstående 
till en person som är drabbad av hjärntumör, då de sakta får se sin kära tyna bort till att bli 
någon helt annan än de var innan diagnosen (Hricik et al., 2011). Cavers et al. (2013) skriver 
att många närstående upplever att det inte alltid är själva sjukdomsbeskedet i sig som är det 
mest krävande utan att det är den psykiska och fysiska nedsättningen som patienterna kan få 
till följd av hjärntumören. Adelbratt och Strang (2000) beskriver att i och med den fysiska 
och kognitiva svikt som beskedet kan medföra upplever de närstående en sorg över att deras 
närstående inte längre är kapabla till de saker de en gång var kapabla till, bland annat det 
som förut hade varit en daglig rutin. Wideheim, Edvardsson, Påhlson och Ahlström (2002) 
menar på att i och med den förändrade vardagen och de förändrade förmågorna hos 
patienten upplever de närstående att de inte vill skuldbelägga patienten eller få den att 
uppleva sig som sämre i och med förlusten av förmågor. Detta gör i sin tur att de närstående 
tar på sig allt ansvar som patienten förut var delaktig i för att denna inte ska uppleva sig 
belastad av uppgifter som patienten inte längre har möjlighet till att bemästra. Efter 
hjärntumörbeskedet och när de psykiska och fysiska nedsättningarna börjar infalla hos 
patienten föll gradvis gamla vänner, som förut varit nära till patienten, bort. Wideheim et al. 
(2002) beskriver att de närstående upplever att de vänner som succesivt föll bort blev mer 
upptagna med att sörja patientens förändrade personlighet snarare än att stödja patienten 
och dem själva under den svåra perioden. 
 
Hricik et al. (2011) skriver att det finns en oro för hur sjukdomsförloppet kan utvecklas med 
tiden, något som präglar hela den närståendes vardag. Även innan diagnosen fastställdes 
upplever närstående att de går runt med en ständig ångest och föreställningar om hur 
sjukdomen kommer att eskalera, något som nästan kan upplevas som värre än när diagnosen 
blir bekräftad. Cavers et al. (2013) menar på att i och med den dåliga prognosen för 
hjärntumörer menar de närstående på att deras hopp är näst intill obefintligt redan innan 
diagnosen fastställts. Efter cancerbeskedet upplever de närstående en frustration över den 
otillräckliga informationen de blivit erbjudna om hjärntumören. De uttrycker en brist på 
generell information och även hur de ska gå vidare efter det att de väl får det bekräftat (Arber 
et al., 2010). De närstående kan även uppleva att det snarare är dem som kräver information 
vid vårdbesök än patienten i fråga. Detta skapar ytterligare en frustration när deras behov 
inte blir bemötta (Salander & Spetz, 2002). Att vårda sin närstående i väntan emellan 
vårdbesök och i väntan på ytterligare information uttrycker de närstående som att de får leva 
med en konstant övergripande stress i sin roll som vårdare, något som inte underlättar deras 
vardag. Detta leder i sin tur till att de har svårt att återgå till sina arbeten eller utföra mer 
vardagligasysslor än vanligt i brist på energi (Cavers et al., 2012). Närstående betonar hur 
viktigt det är att de får stöd i sin vardag. Både för att kunna bibehålla och utvecklas i sin roll 
som vårdare för patienten men även för att orka med den nya förändrade vardagen. I första 
hand kommer stödet från övrig familj och vänner och möjligheten till att kunna prata ut om 
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allt som händer, något som anses som essentiellt för att orka (Arber et al, 2013). Cavers et al. 
(2013) styrker även hur viktig sjuksköterskans stöd är för de närstående i form av att kunna 
inge ett lugn och ge relevant information som de närstående behöver. Många närstående till 
patienten söker även stöd över internet bland annat för att hitta likasinnade som upplever 
eller har upplevt likartade situationer och kan relatera mer till deras pågående livssituation 
än vad andra utomstående kan (Arber et al., 2010). 

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv   

Katie Eriksson vårdvetenskapliga teori används i arbetet där hennes centrala begrepp som 
lidande, hälsa och vårdande speglar de vårdvetenskapliga aspekterna i detta examensarbete. 
Dessa tre centrala begrepp som Katie Eriksson beskriver passar lämpligast in i det valda 
syftet.  

2.5.1 Lidande  

Eriksson (2015A) skriver att vara patient innebär att hen i grunden är den lidande, att vara 
den som härdar ut. Att ha sjukdomsdiagnos har ofta förknippats med att ha ett 
lidande. Eriksson (2015A) beskriver vidare att lida är en del av att leva, något oundvikligt. 
Eftersom att varje människas lidande är unikt måste varje människa försöka att förstå hens 
eget lidande. Att lida innebär inte att det har en egentlig mening, men att överleva sitt 
lidande kan i sig tillbringa en mening. Lidandets djupaste mening är att vara döende. Att vara 
döende kan ha två utgångar, antingen att man försonas med nytt liv eller att lidandet dödar. 
Där lidandet dödar upplöses människan av hopplöshet och sorg, ensamhet och förnedring. 
En människa som lider blir oftast utmattad och trött av sitt lidande och behöver vara i lugn 
och ro, men inte ensam. Den ensamma människans lidande kan uppstå ur att inte bli sedd 
och inte bli sedd som människa är att inte heller existera, vilket är bortom lidandet. Många 
människor som bär på lidandet ställer sig frågan ”varför?” och det är inte först hen slutar 
ställa frågan som människan kan lida fullt ut och återfå sin värdighet. Inom vården skildras 
lidande i ett flertal unika former, varje enskild individ uttrycker lidande på olika sätt. För att 
ett lidande ska kunna omvandlas till något gynnsamt behövs bekräftande av en annan 
individ. Individen bekräftar den lidandes lidande genom att kunna förmedla, att observera, 
att närvara, att inte lämna eller överge, att skapa tid och involvera den lidande. Lidandet 
delas upp i livslidande, sjukdomslidande och vårdslidande. När en individs hela existens och 
livsvärld är omgivit av lidande uppstår ett livslidande. Vid ett sjukdomslidande uppstår 
lidandet i samband med sjukdom samt behandling och ett vårdlidande kommer till för 
vårdpersonalen inte förser patienten med den vård som hen behöver. Vårdpersonalen har ett 
ansvar och det ansvaret innefattar lindrandet av lidande, behandling och att personalen även 
bemöter lidandet som patienter besitter.  

2.5.2 Hälsa  

Eriksson (1996) beskriver hälsa som ett tillstånd av sundhet, friskhet samt en känsla av 
välbefinnande. Att uppleva välbefinnande innebär nödvändigtvis inte frånvaro av sjukdom. 
Det talas om subjektiva och objektiva hälsobegrepp där de objektiva står för sundhet samt 
friskhet och det subjektiva beskriver välbefinnande. Sundhet omfattar den psykiska hälsan 
och friskhet innefattar den fysiska hälsan. Att uppleva välbefinnande skiljer sig från person 
till person, men för alla individer är det en eller annan form av att finna betydelsefullhet och 
mening i sitt liv. Att ha en god hälsa innebär att man befinner sig i ett tillstånd där social, 
fysisk och mental fullständighet leder till en helhet, trots sjukdom eller andra nedsättningar.  
Hälsa är något som människan formar själv utifrån hur hen ser på sig själv. Att uppleva hälsa 
är förknippat med att uppleva en helhet, att vara en hel människa utifrån kropp, själ och 
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ande. Men varje människa har sin unika uppfattning om vad hälsa är. Det är därför väldigt 
viktigt för vårdare att få en uppfattning om den unika individens egen uppfattning och 
självbild för att lättare kunna stödja denna i sitt vårdande och läkande. Olika aspekter 
framkommer som viktiga faktorer i hälsa. Glädjen av en gemenskap beskrivs som en viktig 
källa till att få livskraft och för att kunna uppleva hälsa. Andra aspekter kan vara vikten av ett 
bra arbete, sin egen tro, eller närhet till naturen. Hälsa kan dock variera från den ena dagen 
till den andra och är i ständig förändring. 

2.5.3 Vårdande 

Eriksson (2015B) beskriver att vid sjukdom kan en människa uppleva att hen inte räcker till 
vilket leder till att behovet av stöd från andra människor blir essentiellt”Då jag själv inte 
räcker till behöver jag den andra” (Eriksson, 2015B, s 33). Som människa kräver man olika 
former av kärlek och försöker uppnå ett sätt till att finna en helhet i förhållande till sina 
medmänniskor. Eriksson (2015B) beskriver vidare om människans helhet i relation till sig 
själv och andra genom att lyfta fram olika slags ”andra”. I dessa andra ingår det olika slags 
vårdande, själv vårdandet som innefattar det abstrakta andra. Det beskrivs som den relation 
som människan har till sin andliga sida eller sin gudatro. De ”andra” kan delas upp i två delar 
där den ena delen beskriver stödet/vården man får av de konkreta andra och den andra delen 
förespråkar om de professionella andra. De konkreta andra innebär stödet som man får av 
sina naturliga vårdare (benämns även som de naturliga andra) som innefattar de anhöriga, 
nära vänner eller ens partner. I kategorin de professionella andra syftar man på de 
yrkesarbetande vårdarna. Den professionella vården har sin utgångspunkt i den naturliga 
vården, den yrkesmässiga vården kompenserar bristen som kan uppstå i den naturliga 
vården. Slutligen förklaras det kollektiva andra som är samhället eller ett obestämt kollektiv. 
Ett förstärkande citat till gemenskapens betydelse i vårdandet: ”Glädjen i gemenskap med 
andra sågs som en källa till livskraft och hälsa” (Eriksson, 1996, s 25). 

2.6 Problemformulering  

Att drabbas av en hjärntumör är mödosamt, skräckfyllt och påverkar människan i fråga både 
fysiskt och psykiskt. Tidigare forskning visar att det är besvärligt för individen som patient att 
leva med de symtom som denna sjukdom medför, i synnerlighet om dessa påverkar 
individens självständighet som ofta kan medföra en meningslöshetskänsla. Närstående i 
tidigare forskning lyfter fram hur sjukdomen skapar en känsla av ovisshet, rädsla och oro 
inför framtiden samt de sjukdomskonsekvenser som diagnosen kan medföra. Att drabbas av 
en hjärntumör vänder upp och ned på de drabbades och de närståendes tillvaro. Vardagen 
som man tidigare känt till den rubbas och en ständig kamp om att försöka återfå sitt gamla 
jag är igång. Biverkningarna av de varierande behandlingarna är påfrestande både fysiskt och 
psykiskt hos patienterna vilket vållar ett lidande. Hjärntumör är ett laddat ord och kan 
innebära olika upplevelser. Genom att beskriva de kvinnliga patienternas egna upplevelser 
kan det förebygga generalisering kring sjukdomen och ge möjlighet till att skapa 
förutsättningar för ett gott bemötande och ett vårdande anpassat för den enskilde individen. 
Kvinnornas vardag förblir inte densamma som innan sjukdomen och ovissheten kring livet 
och dess sammanhang orsakar ett lidande hos kvinnorna och deras närstående. Katie 
Eriksson beskriver att ett lidande kan omvandlas till något gynnsamt om den lidande blir 
bekräftad av en annan individ. Att skapa en öppenhet gentemot dessa kvinnor kan i sin tur 
 bidra till att vårdaren kan förstå deras situation på en mer avancerad nivå och ge den 
bekräftelsen dessa kvinnor behöver inom vården. Detta examensarbete görs för att få en 
utökad kunskap kring kvinnliga patienters egna upplevelser av att leva med hjärntumör 
vilket kan skapa goda förutsättningar för att de och deras närstående ska kunna få det 
bemötande de behöver inom vården. 
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3 SYFTE  

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en hjärntumör. 

4 METOD  

Detta examensarbete har en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. 
Examensarbetet utgick ifrån en kvalitativ ansats eftersom det var lämpligast att använda för 
att kunna beskriva och förstå patienternas egna erfarenheter, syftet med detta examensarbete 
är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en hjärntumör (Friberg, 
2017). Innehållsanalys används med fördel till obearbetat material såsom självbiografier för 
att man genom de beskrivna upplevelserna kan skapa en kunskap inom det valda området 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Polit och Beck (2012) beskriver en induktiv ansats 
som en process där information samlas ihop för att sedan analyseras. Utifrån denna process 
kunde sedan en slutsats dras som beskriver det fenomen som var valt att studeras. 

4.1  Urval och Datainsamling 

I detta examensarbete grundar sig resultatet på självbiografier. Detta ansågs vara mycket 
relevant material för att kunna uppfylla vårt syfte. Friberg (2017) beskriver att biografier är 
ett lämpligt material att använda sig utav för att människors upplevelser är i fokus. För att 
samla in data användes Västerås stadsbiblioteksdatabas samt sökmotorn Libris. Inför 
sökningarna valdes inklusionskriterier och exklusionskriterer ut som enligt Friberg (2012) 
har till syfte att avgränsa och specificera de krav som ställs på det valda materialet. Ett 
inklusionskriterie som ansågs som centralt för att besvara det valda syftet var att böckerna 
skulle vara skrivna av kvinnor som själva haft en hjärntumör som primärkälla. Ett ytterligare 
inklusionskriterie var att materialet skulle vara specifikt självbiografier av medietypen bok 
och att dessa skulle vara skrivna på svenska. Ett annat krav var att de valda självbiografierna 
skulle ha tillräckligt med meningsbärande enheter för att kunna svara an på syftet. För att 
examensarbetet skulle vara så relevant som möjligt inkluderades endast de böcker som 
publicerats mellan år 2000–2018. Alla andra perspektiv förutom det kvinnliga 
patientperspektivet exkluderades således i sökningarna. 
  
Sökningen inleddes i Västerås stadsbiblioteksdatabas. Biblioteket hade det största utbudet av 
självbiografier i Västerås som var tillgängliga att låna i bokformat. Hjärntumör/hjärntumörer 
och biografier är de sökorden som användes. Valet av att söka på hjärntumör och 
hjärntumörer utfördes baserat på att biografierna kunde vara skrivna med olika böjelser och 
dessa kriterier inkluderades för att inga skriftliga biografier skulle uteslutas. Genom denna 
metod hittades två av böckerna som användes till examensarbetet. Sökningen av 
hjärntumörer och biografier samt reduceringen till årtalen 2000–2018 och att de skulle vara 
skrivna på svenska gav fem träffar, därav två böcker som var relevanta och svarade an på 
syftet. Denna sökning ansågs otillräcklig för att kunna få mättat med material, därav 
fortsattes sökningen i Libris sökmotor. Resultatet på antalet träffar utifrån denna sökning 
gav 10 stycken böcker. Sju av dessa böcker exkluderades på grund av exklutionskriterier. De 
böcker som slutligen valdes var två böcker och urvalet baserades på att dessa böcker kunde 
svara an på syftet och ge ett trovärdigt resultat. En av böckerna fanns tillgängliga hos 
Västerås Stadsbibliotek, den andra boken fanns inte tillgänglig i Västerås och införskaffades 
från nätet. Sökningen efter litteratur/böcker upphörde efter att samtliga böcker blivit utlästa 



 7 
 

och vi upplevde att tillräckligt många meningsbärande enheter hade plockats ut för att kunna 
besvara det valda syftet. 

4.2 Beskrivning av självbiografierna  

De fyra självbiografier som beskrivs nedan är skrivna av kvinnor som har erfarit att leva med 
hjärntumörer och har valts för att deras innehåll besvarar syftet.  

4.2.1 Jag ska inte dö idag av Pamela Andersson, 2014  

Pamela Andersson, 51 år blev år 2012 drabbad av en icke opererbar tumör i hjärnan. I sin 
självbiografi skildrade hon hur det är att leva med hjärntumören, kärlek till sin nya 
förälskelse, sin familj, sin mentala styrka och med mycket fokus på träningens betydelse i 
hennes kamp mot tumören. Pamelas skrev om livet och hennes erfarenheter av att leva med 
hjärntumör. Hon berättade hur den fysiska träningen som hon kämpade med ledde till 
förhöjt välstånd. Hon berättade även om hur essentiellt närståendes stöd var för henne, av 
både familj, kärleken, barnen och vännerna. Boken trycktes 2014, två år efter att Pamela 
hade fått cancerbeskedet (Andersson, 2014). 

4.2.2 …Och jag vill leva av Ulrika Sandén, 2006 

Ulrika blev 2004 drabbad av en hjärntumör när hon var 30 år gammal. Hon skildrade hur 
hennes liv vändes totalt upp och ned vid sjukdomen. Hon berättade om hur sjukdomen ledde 
till att hennes sambo som hon skulle gift sig med lämnade henne och hon blev bostadslös och 
arbetslös. Ulrika berättade om sitt lidande under sjukdomen. Hon beskrev vilket lidande hon 
genomgått på grund av sjukdomen då både sambon lämnade henne och hon förlorade jobbet 
vilket ledde till att hon kände sig i beroendeställning till alla i sin omgivning. Boken trycktes 
2006 vilket var 2 år efter Ulrika fått cancerbeskedet (Sandén, 2006).  

4.2.3 Dans i mitt mörka rum av Elisabeth Essén, 2002 

Dans i mitt mörka rum handlade om historien om Elisabeth som kämpade mot en 
hjärntumör. Elisabeth försökte att bibehålla glädjen i livet genom sin dans och sina barn trots 
det tunga beskedet. När Elisabeth av tumören blev allt känsligare mot ljus hittade hon sin 
fristad i sitt mörka rum. Elisabeth berättade genom sina dagboksanteckningar om kampen 
mot hjärntumören och om glädjen i livet. Elisabeth fick cancerbeskedet 1997 och boken 
trycktes år 2002, vilket var 5 år efter cancerbeskedet (Essén, 2002).  

4.2.4 Kärleken till livet av Marie Fredriksson, 2015 

Marie Fredriksson, mer känd som en av sångarna i Roxette levde ett liv fyllt med spelningar 
och hyllningar. Maries liv fick dock en helt annan vändning när hon fått beskedet 
hjärntumör. Boken utgick från hennes egna upplevelser kring beskedet, kampen och allt som 
hör till. Hon beskrev hur hon från att ha stått i centrum till att hon sakta försvinner ut i 
perferin. Boken var även en hyllning till livet och allt det goda som hör där till. Marie fick 
cancerbeskedet 2002, boken trycktes 13 år efter cancerbeskedet (Fredriksson, 2015).  
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4.3 Genomförande och Dataanalys  

Examensarbetet har utgått ifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013). Lundman och Hällgren Graneheim 
(2013) beskriver vidare att en kvalitativ innehållsanalys beskrivs som en metod där likheter 
och skillnader kan identifieras i det valda materialet. För att kunna få en övergripande blick 
utav de valda självbiografierna lästes samtliga böcker ut på varsitt håll. Därefter markerades 
de delar i boken som beskrev de kvinnliga patienternas upplevelser av att leva med en 
hjärntumör, både ur positiva och negativa aspekter. När böckerna hade lästs ut grundligt och 
båda författarna hade markerat ut de domäner som ansågs kunna svara an på syftet togs de 
meningsbärande enheterna ut ur samtliga böcker som ansågs kunna belysa det studerade 
fenomenet. Lundman och Hällgren Graneheim (2013) beskriver att en meningsbärande 
enhet kan vara en mening eller ett stycke ur den valda självbiografin som ansågs vara 
innehållsrik nog för att svara an på syftet och utgör därmed betydelse för analysen. Samtliga 
meningsbärande enheter sammanställdes sedan i ett dokument för att skapa en bra överblick 
utav materialet. Efter att meningsbärandeenheter plockas ut ur samtliga böcker skulle dessa 
meningsbärandeenheter kondenseras ned genom att exkludera orelevant information i dess 
innehåll. De kondenserade meningsbärandeenheterna skulle sedan abstraheras till koder. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2013) beskriver vidare att en kod innebär att man kortar 
ner innehållet med syfte att göra det mer lätthanterligt utan att förlora väsentlig information. 
Koderna delades sedan in i olika underkategorier som i sin tur skapade övergripande 
kategorier vilket anses vara kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen.  I tabell 1 nedan 
exemplifieras hur kondenseringsprocessen såg ut vid bildandet av huvudkategorin ”Att 
uppleva förändring”. De delar som presenteras i tabellen nedan är tre 
meningsbärandeenheter som handlar om att uppleva förändring. Vidare redovisas 
kondenseringen av dessa meningsbärandeenheter, koder för enheterna samt underkategorier 
och huvudkategorin ”Att uppleva förändring”.  
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Tabell 1 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Det är en plikt att följa riktlinjer och lagar under forskningen som att exempelvis referera till 
korrekt litteratur som dessutom är forskningsetisk, det är skribenternas skyldighet att arbetet 
inte innehåller plagierad text samt att arbetet inte är fabricerat och/eller förfalskat (Codex, 
2017). Socialstyrelsen (SFS 1960:729) skriver att när material publiceras så har allmänheten 
tillgång till det som en resurs. Codex (2017) skriver slutligen att det är vitalt att personliga 
åsikter utesluts från arbetet, något skribenterna av detta examensarbete lagt stor vikt på för 
att inte vinkla arbetet på något sett. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är det en 
skyldighet och ett ansvar vid forskning att värna om människors hälsa, sekretess, integritet, 
värdighet och rättighet. Deklarationen fastställer även att deltagarna i arbetet har rätt till att 
vara anonyma och ett samtycke från de ska vara informerat vid arbetet. Dessa kriterier 
uppfylls i detta examenarbete för att kvinnorna självmant skildrat sina upplevelser och det de 
erfarit i samband med sjukdomen i självbiografier som offentligt publicerats, med kvinnornas 
godkännande, därmed är inte ett informerat samtycke ett krav. 

5 RESULTAT  

Resultatet redovisas nedan utifrån kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör. Utifrån 
den bearbetade analysen togs tre huvudkategorier och sju underkategorier ut som svarar på 
syftet. Den första huvudkategorin är Att uppleva förändring med sina tre underkategorier 
som är att uppleva orkeslöshet inför sjukdomen, beroende av andra och att förlora delar av 
sig själv. Kategori nummer två är Kampen om att övervinna sjukdomen med sina två 
underkategorier som är hoppfullhet vi sjukdom och att finna kraft. Kategori nummer tre 

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

 
Kod  

 
Underkategori  

 
Huvudkategori  

 
”Jag tappade hela min identitet. Blev en 
cancer. Det blev allt jag var. Jag hatade 
varje sekund av det” (Fredriksson, 2015, 
s. 108). 
 

Jag tappade hela 
min identitet. Blev 
cancer. Jag hatade 
det.  

 
Att inte 
känna 
igen sig 
själv.  

 
 
Att förlora delar 
av sig själv  

 
 
Att uppleva 
förändring  

 
”Tumören stjäl så mycket av min 
livskraft och jag undrar hur länge jag ska 
få leva- om jag ska få se den här boken” 
(Essén, 2002 s. 11).  
 

Tumören stjäl min 
livskraft och jag 
undrar hur länge jag 
kommer få leva. 

 
Att 
känna 
ovisshet.  

 
 
Lidande vid 
sjukdom  

 
 
Att uppleva 
förändring  

 
”Jag var så otroligt trött på att vara den 
sjuka, den som är beroende av andra, 
den som inte har något eget liv annat än 
att vara sjuk” (Sandén, 2006, s. 86). 
 

Jag var trött på att 
vara den sjuka, den 
som är beroende av 
andra.   

 
Att 
känna sig 
som en 
börda.  

 
 
 
Beroende av 
andra  

  
 
Att uppleva 
förändring 
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är relationers betydelse med sina två underkategorier som är nära och anhörigas 
närvaro och stöd från vården. 

5.1  Att uppleva förändring  

De kvinnliga patienterna upplevde ett lidande under sin sjukdom för att denna tid präglades 
av förändringar och nya utmaningar inför framtiden som de hade svårt att tackla. 
Förändringar såsom att tappa funktioner och att bli beroende av andra människor gjorde det 
svårt för de kvinnliga patienterna att uppleva en acceptans inför deras nya vardag med alla 
påfrestande förändringar. Denna huvudkategori innefattar tre underkategorier: Att uppleva 
orkeslöshet inför sjukdomen, Beroende av andra och Att förlora delar av sig själv.  

5.1.1 Att uppleva orkeslöshet inför sjukdomen 

De kvinnliga patienterna beskrev hur de utvecklade en orkeslöshet inför sjukdomen, något 
som präglade hela deras vardag i olika skeden efter beskedet. En kvinnlig patient beskrev hur 
olika behandlingsalternativ hade presenterat sig för henne, varav ett i USA skulle vara starkt 
rekommenderat, men att hon inte orkade åka runt för att se vem som kunde bota den bäst: 
”Jag orkade inte. Det var helt enkelt för mycket. Jag ville bara ha lugn och ro. Inte flänga 
runt” (Fredriksson, 2015, s. 31). De kvinnliga patienterna beskrev också en orkeslöshet för att 
fortsätta kampen mot sjukdomen, även om det innebar att de skulle dö. All deras energi hade 
gått åt och de började sakta känna att det inte längre spelade någon roll, att det som skulle 
ske i framtiden inte var av betydelse, bara de fick lugn och ro. Orkeslösheten inför sjukdomen 
presenterade sig även i en ovisshet för hur diagnosen skulle utvecklas. De svävade konstant i 
en ovisshet om de skulle bli friska eller inte. Väntan mellan läkarbesöken var ofta en tid av 
ångest på grund av ovissheten och det gav ett utrymme för att de själva hann tänka det 
värsta. ”Tumören stjäl så mycket av min livskraft och jag undrar hur länge jag ska få leva – 
om jag ska få se den här boken” (Essen, 2002, s. 11). 
  
Att inte få en bekräftelse på hur det egentligen stod till var oftast det mest smärtsamma och 
gav upphov till att de kvinnliga patienterna kände för att ge upp. De beskrev hur ångestfylld 
tiden var emellan läkarbesöken när de skulle få beskedet om hur deras tillstånd hade 
utvecklats, något som hindrade dem från att leva livet fullt ut tills de fick det svart på vitt: 
”Det var en tid av fasansfull väntan. Månad lades till månad i en tid av molande ångest över 
hur mitt tillstånd skulle utvecklas.” (Fredriksson, 2015, s. 21). Beskedet av hjärntumören i sig 
gav inte bara en känsla av ovisshet utan även av rubbad trygghet. De kvinnliga 
patienterna beskrev hur de aldrig kunde slappna av efter beskeden: ”Det slår mig att min 
trygghet är borta. Jag ska aldrig sova tryggt mera. Aldrig vila i vetskapen om att allt är bra.” 
(Andersson, 2014, s. 29). Att aldrig kunna slappna av helt var en bidragande faktor till att 
orkeslösheten präglade deras vardag då de kände en stark oro över deras konstant 
förändrade verklighet. 
 

5.1.2  Beroende av andra 

I biografierna förklarade de kvinnliga patienterna hur det uppstod en förändring när de 
upplevde sig inkapabla och begränsade, de blev beroende av alla i sin omgivning. Beroendet 
tedde sig i olika former. Allt ifrån att få stöttning i vardagliga sysslor till att ibland bara kunna 
ta sig utanför dörren och umgås med de vänner som de kvinnliga patienterna förut brukade 
göra. De kvinnliga patienterna beskrev att de kände sig som en belastning för deras 
närstående: ”Jag var så otroligt trött på att vara den sjuka, den som är beroende av andra, 
den som inte har något eget liv annat än att vara sjuk.” (Sandén, 2006, s. 86). De kvinnliga 
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patienterna upplevde sig som själva sjukdomen, de upplevde att de var en börda och att 
sjukdomen blev allt de är. Upplevelsen av att känna sig som en börda uppstod vid ett flertal 
tillfällen ur situationer när de kvinnliga patienterna umgicks med närstående eller vänner 
och de enbart samtalade om tumören eller om vad alla skulle bidra med för att de kvinnliga 
patienterna skulle klara av den nya vardagen. De var inte längre kapabla till att utföra vissa 
av de vardagliga sysslorna de engång hade klarat av utan hjälp. De upplevde sig även 
ensamma och exkluderade vid ett flertal tillfällen. Vidare beskrev de kvinnliga patienterna 
hur de inte längre kunde delta i aktiviteter de tidigare varit en del av. Ifall de hade möjlighet 
till att delta behövde omgivningen anpassas efter deras nya nedsatta tillgångar. ”Åh, det där 
beroendet av andra människor, vad jag kan hata det” (Fredriksson, 2015 s, 152). De kvinnliga 
patienterna upplevde skuldkänslor till sina närstående då de ansåg sig vara förknippade med 
negativ energi och sorg samt att de hela tiden behövde hjälp i sin vardag för att ens kunna 
fungera. De önskade vid flertalet tillfällen att skilja sig från sina män eller lämna dem då de 
tyckte sig utgöra en så pass stor börda för dem och ville därför inte belasta sina män eller sina 
närstående ytterligare. De kände sig ensamma i sitt sjukdomstillstånd och tyngdes ned av att 
hela tiden behöva andra i sin närhet för att kunna klara av vardagen som annars hade varit så 
simpel.  

5.1.3 Att förlora delar av sig själv  

I biografierna skildrades sorgen över den fysiska förändringen som en konsekvens av 
hjärntumören. Att förlora funktioner beskrevs av de kvinnliga patienterna som att bli någon 
annan, för att det automatiskt begränsade dem. Det försvårade vägen till att kunna återfå sitt 
gamla liv, samt att det skedde en inskränkning i deras personligheter. De kvinnliga 
patienterna beskriver sorgen över att förlora delar av minnet och andra funktioner: ”Det som 
skadar min personlighet mest av allt är ändå minnet” (Sandén, 2006, s 201). De beskrev 
bland annat hur de fick svårigheter med talet och att man inte alltid sa det man hade tänkt 
säga: ”Det känns som att jag blir lurad av min egen hjärna av att säga saker som jag inte vill, 
om tankarna regredierar, börjar gå baklänges, mot min vilja. Efteråt blir jag så ledsen över att 
det blir såhär” (Essén, 2002, s. 11). De beskrev även en känsla av att man inte längre hängde 
med i vardagliga samtal och att de inte längre förstod sammanhang och kontext. Detta ingav 
en känsla av ångest då förändringen resulterade i att man inte längre var den man engång 
varit. En av de kvinnliga patienterna beskrev ett av sina minnen efter operationen:  

Efter operationen drabbades jag av någon form av afasi. Jag visste hela tiden vad jag 
ville säga, men fick inte fram de rätta orden. Jag kunde nynna, det var en stor tröst. 
Sjunga utan ord. Men orden bara försvann. Det var en sådan ångest. Kan du tänka dig? 
(Fredriksson, 2015, s. 148).  

Att mista viktiga funktioner som tal och förståelse var även ett tecken på att livet inte heller 
kunde återgå till det som det en gång var. De kvinnliga patienterna upplevde en stor 
frustration när talet inte längre fungerade som det skulle, vilket i sin tur resulterade i att de 
kvinnliga patienterna istället började att tystna: ”Under åren som har gått har jag tystnat. 
Gått in i mig själv. Det fanns också en period som jag tystnade inom familjen. Micke och 
barnen skrattade åt saker som jag inte längre hängde med i.” (Fredriksson, 2015, s. 153) 
De kvinnliga patienterna upplevde även en rädsla kring om de skulle mista ytterligare 
funktioner eller inte som en konsekvens av behandlingen. Den övergripande rädslan var att 
man inte skulle känna igen sig själv och  bli förändrad i sin personlighet som sedan skulle 
påverka sin familj, eller rentutav inte minnas sina nära och kära: ”Men vem är jag om några 
månader, när operationen är gjord? Kommer jag känna igen mig? Kommer jag minnas mig, 
Magnus, min familj och mina vänner?” (Sandén, 2006, s. 52) 
Något som framkommer i självbiografierna är erfarenheten av att inte längre uppleva sig 
själv som densamma, att man på något vis blivit förändrad. En känsla som oftast inte tedde 
sig som positiv. De kvinnliga patienterna uttryckte bland annat en stor sorg över förlust av 
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hår efter behandlingarna och att man började identifiera och uppleva sig som ful och eländig. 
De kvinnliga patienterna undergick kortisonbehandlingar vilket även resulterade i 
biverkningar av kortisonet såsom uppsvullnad. De beskrev hur de vid olika tillfällen blev så 
svullna att de inte längre blev igenkända, vilket ingav en stor sorg då de kände att de inte 
längre var sig själva. Det var en övergripande utmaning för dem att acceptera dessa 
förändringar eftersom det bringade ångestfyllda känslor. Denna ångest var en konsekvens av 
förändringarna som tumören och behandlingen skapade. De kvinnliga patienterna hade svårt 
att uppleva acceptans inför denna förändring som sjukdomen bar med sig. En av de kvinnliga 
patienterna beskriver hur hon vid en ID-fotografering inte kan acceptera den kvinna som 
visar sig på fotografiet: ”Men när jag såg bilden ville jag inte ha identitetskortet längre. Jag 
ville inte ha ett sådant kort för att visa att jag var jag. Eller rättare sagt – jag stod inte ut med 
att det var personen på bilden som var jag” (Fredriksson, 2015, s. 106). De kvinnliga 
patienterna beskrev även hur de under perioder slutade med kortisonet trots att de var 
medvetna om riskerna. Detta för att de upplevde en sån stor ångest över att inte längre se ut 
som sig själva: 

Idag kan man förstås tänka att det var ansvarslöst av mig att sluta med kortisonet. Att det låter 
fåfängt i överkant. Men jag blev ju en annan. Någon ful, äcklig, som var en annan. Jag tappade 
allt hopp, all livskraft. (Fredriksson, 2015, s. 108) 

5.2 Kampen om att övervinna sjukdomen  

De kvinnliga patienterna tappade vid vissa tillfällen sitt hopp och sin kraft till att fortsätta, 
men emellanåt lyckades de ta sig upp igen och fortsatte kampen om att övervinna 
sjukdomen. De kände en känsla av hoppfullhet inför att det skulle bli bättre samt att de fann 
kraft och styrkan till att tackla alla utmaningar som hjärntumören medförde. Under denna 
huvudkategori presenteras två underkategorier: Hoppfullhet vid sjukdom och Att finna kraft.  

5.2.1 Hoppfullhet vid sjukdom 

De kvinnliga patienterna hade olika sätt att hantera sjukdomen och hålla kampen mot 
tumören uppe. De var villiga att kämpa, de ville leva och de var hoppfulla. De kämpade och 
försökte att brottas mot sina fysiska dysfunktioner med hjälp av sin mentala styrka. Kampen 
om att vinna mot tumören var en strid som sattes igång varje morgon, ibland vann tumören 
och ibland lät sig de inte besegras. De försökte med alla medel att hålla kämpaglöden uppe: 
”Det fanns inte en chans att jag skulle tillåta mig själv att misslyckas. Visst, jag var rädd. Men 
framförallt uppfylld av fighting spirit. Den här hjärntumören skulle få se vilken motståndare 
han hade att göra med” (Andersson, 2014, s. 78). De kvinnliga patienterna hade någon form 
av lycka i sitt liv och valde därför att lägga sin energi på det som ingav dem lycka vilket i sin 
tur bringade dem hopp om ett ljusare liv. De försökte finna lycka i att göra saker de tidigare 
älskat att göra för att orka fortsätta. Att finna något som gav de en stunds välbefinnande blev 
essentiellt då det i sin tur ledde till att morgondagen inte kändes lika fylld av krävande 
utmaningar.  
 
En av de kvinnliga patienterna älskade att träna och fann hopp och styrka genom att försöka 
stärka kroppen och försöka bekämpa tumören med fysisk styrka som även reflekterade i 
hennes psykiska styrka. De hade gemensamt viljan till att leva, de var villiga att kämpa och 
försökte med allt de orkade. De försökte finna hopp i sin vardag och ta dagen som den 
kommer, att leva i härvaro och att anamma så mycket av nuet som de bara kunde: ”Jag mös 
inombords. Jag levde mitt i livet, mitt bland träden, mitt bland alla människor, mitt i 
kärleken…” (Sandén, 2006, s 66). De vaknade varje dag, villiga att finna hopp och att finna 
styrka trots den livshotande sjukdomen. De valde att se sjukdomen som en lärdom och valde 
att växa sig starkare ur den: ”Tretton år av mitt liv har gått i sorgens tecken. Men jag har 
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egentligen aldrig givit upp, trots att jag varit så berövad och ledsen.” (Fredriksson, 2015, s 
224). De kvinnliga patienterna hade en kamp som pågick på insidan, kampen skedde mellan 
dem själva och hjärntumören: ”… det fanns inte en chans att jag skulle tillåta mig själv 
misslyckas” (Andersson, 2014, s 78). De beskriver att sjukdomen lärt dem vad som egentligen 
betyder något i livet och det har lärt dem att uppskatta livet och se alla välsignelser de har. De 
har lärt sig att försöka vara starka genom de motgångar som de uthärdar samt att fokusera på 
det som bringar de lycka och välbefinnande i kontrast mot att underhålla onödiga bråk som 
kan uppstå i vardagen: 

Jag säger nej till mycket nuförtiden, till allt som känns som tjafs. Det finns dagar då jag känner 
att jag har blivit grymt stark av det jag varit med om. Att jag lärt mig att känna igen vad som är 
väsentligt (Fredriksson, 2015, s 225). 

De kvinnliga patienterna ville leva, de ville kämpa och uppskatta allt det fina som dem hade i 
sina liv som gav hopp. De fokuserade på de saker som gav dem lycka, så som träning, dans 
eller att vara med sina barn eller närstående och vänner som gav deras liv en mening: 
”Hjärtat ville leva. Åh, Gud - det ville jag också! Jag ville leva, skratta, dansa, sjunga, träna, 
älska, jobba, resa, umgås med mina vänner, allt det vill jag” (Andersson, 2014 s 64).  

5.2.2 Att finna kraft   

I böckerna beskriver de kvinnliga patienterna att de i slutändan lär sig att acceptera 
sjukdomen, de lär sig att förstå att man måste acceptera den för att i sin tur kunna bekämpa 
den och finna kraft för att slutligen kunna uppnå någon form av glädje. ”Jag tyckte att jag var 
okej trots min sjukdom, trots mina oförmågor” (Sandén, 2006 s 133). Till en början upplevde 
dem ovisshet kring tumören. De frågade sig konstant varför detta hade hänt just dem, varför 
just de hade blivit drabbade. Men senare lärde sig dem att acceptera tumören, att se det som 
en del i en process, en tröskel att ta sig förbi för att kunna jobba upp sitt välbefinnande. 
”Efter ytterligare gråtattacker bestämde jag mig. Jag hade inget att förlora. Jag hade 
accepterat det som hänt och nu var det dags att gå vidare” (Andersson, 2014 s 52). De kunde 
vid tillfällen finna kraft i att känna acceptans mot diagnosen och den nya vardagen. ”… jag 
kan inte förändra det, istället accepterar jag det” (Andersson, 2014, S 66). De fann glädje i att 
uppleva utveckling i sin hjärnkapacitet postoperativt, speciellt om de hade minnesproblem 
eller varit svaga kroppsligt. Efter operationen hade de kvinnliga patienterna svårigheter med 
tal och att de efter ett tag lyckades kontrollera och hantera talet igen ingav en oerhörd lycka 
och kraft till att fortsätta. Kraften och glädjen ökade efter varje ny funktion de återfått eller 
varje ord de lyckades uttala igen: Nu kan jag tack och lov prata igen. Det blir bättre och 
bättre. Jag blir så glad när det kommer ett nytt ord, ett ord som jag inte har använt på flera 
år. Det är det bästa som finns (Fredriksson, 2015, s 149). 

5.3 Relationers betydelse  

Vårdpersonalens och närståendes betydelse genomsyras i självbiografierna. Att få stöd och 
bekräftelse från vårdpersonalen är minst lika viktigt för dem som att hitta trygghet i sina 
närstående. Under denna huvudkategori presenteras två underkategorier: Nära och 
anhörigas närvaro och Stöd från vården. 

5.3.1 Nära och anhörigas närvaro  

De kvinnliga patienterna beskrev hur de kämpade med att vara starka inför sina barn och att 
inte låta sjukdomen påverka dem. De skildrade hur viktigt det var för dem att konstant vara 
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motiverade för att klara av vad som komma skall för barnens skull: ”Det viktigaste blev att 
finnas till för barnen. Jag ville kämpa för deras skull” (Fredriksson, 2015, s. 35). Att livet blev 
lite mer som vanligt och att man då kunde låtsas om som att sjukdomen inte existerade. De 
kände däremot vid flera tillfällen att de behövde hitta ny energi för att klara av att bibehålla 
denna fasad inför barnen utan att gå under. Känslan att vara behövd av barnen samtidigt som 
de skulle kämpa emot en livshotande sjukdom var en egen kamp under 
sjukdomsförloppet. Övergripande var det en utmaning för dem att inte prata så mycket om 
sjukdomen med barnen då sjukdomen var det som präglade hela deras vardag. Att inte heller 
visa den rädsla de egentligen kände för att inte barnen skulle bli oroliga var ett svårt moment. 
De kvinnliga patienterna skildrar att de var tvungna att åsidosätta sina egna känslor för att 
gynna barnen. ”För barnens skull måste jag vara stark, hur svag jag än kände mig” (Essen, 
2002, s. 24). De beskriver hur de ibland är tvungna att fly från hemmet för att barnen inte 
ska känna av moderns rädsla, då de är rädda för att inte klara av att hålla upp fasaden inför 
dem längre: 

Jag kunde inte låta min egen ångest överföras på barnen. Det bästa jag kunde göra för dem var 
att åka iväg någonstans där de inte kunde se sin mamma bryta ihop av rädsla och skräck och se 
henne huka i dödsångest (Andersson, 2014, s. 52). 

Närstående har dock stor betydelse för de kvinnliga patienterna under hela 
sjukdomsförloppet. De upplevde vid flera tillfällen att många som förut hade varit dem nära, 
försvann med hjärntumören. Men de närstående som fanns vid deras sida betydde oerhört 
mycket. En av de kvinnliga patienterna beskriver hur en av vännerna verkligen varit 
betydelsefull då han aldrig behandlat henne annorlunda efter beskedet, utan att hon kunde 
vara den hon var innan med honom: ”Han brydde sig verkligen om hur jag mådde, samtidigt 
som han betedde sig som vanligt, hur svullen jag än var. För det är jag honom evigt tacksam” 
(Fredriksson, 2015, s. 103). 
 
Att ha närstående i sin närvaro som var beredda att kämpa för dem när deras egen vilja svek 
var ytterst betydelsefullt och många av de betonar hur viktiga de närstående faktiskt var för 
dem under sjukdomen. De beskriver betydelsen av deras vänner när de själva höll på att ge 
upp: ”Som tur var hade jag vänner som lyfte mig när jag själv inte orkade. När jag själv bara 
föll bort från livet” (Sandén, 2006, s. 109). De upplevde även att de kunde hitta sin trygghet 
hos sina närstående, trots att sjukdomen försökt ta den ifrån dem. De kvinnliga patienterna 
upplevde otrygghet i sin vardag, men de närstående kunde verka som ett stöd för att de 
återigen skulle återfå tryggheten. De berättade även hur de blev de blev positivt påverkade av 
att bli uppmärksammade av närstående även när de inte visade sina känslor utåt. Att försöka 
leva i ensamhet med sorgen var ett sätt att inte belasta sina närstående med den, men ändå 
kunde de som verkligen kände dem fånga upp dem när de verkligen behövde det. ”Jag tror 
Johan känner när jag är ledsen, även om jag inte säger något. Han känner det där ansvaret, 
han tar tag i mig och fångar glädjen när jag behöver den som mest” (Essen, 2002, s. 37). 

5.3.2 Stöd från vården  

Att bli bekräftad och omhändertagen av vården är essentiellt för patienter och det är något de 
kvinnliga patienterna bekräftar i sina självbiografier. De skriver om hur viktigt det är att 
uppleva sig bra bemötta av vården och hur viktigt det är att vårdpersonalen inte behandlar en 
som en börda då de finner mest stöd från vården. Tryggheten som vårdpersonalen bringade 
blev en viktig faktor i kampen mot hjärntumören hos de kvinnliga patienterna. ”Det är 
oerhört skönt att bli bemött som mer än ännu en arbetsuppgift, att bli bekräftad som 
människa. Och det blev jag” (Sandén, 2006, s 176). De kvinnliga patienterna hade bra 
erfarenheter av vården. De skildrade i sina självbiografier hur bra de blivit bemötta och hur 
det påverkat deras välbefinnande under sjukdomsförloppet. ”Alla jag mött i vården har varit 
så snälla, hjälpsamma och varma” (Sandén, 2006, s 181). De förmedlade att när man hade 
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många funderingar som var tunga och rubbade hela ens verklighet fanns vårdpersonalen som 
ett stöd. Vårdpersonalen lugnade ner dem vid oro och bekräftade deras smärtor när de 
genomled dem. Vid ett tillfälle hade vårdpersonal erbjudit sig att finnas som stöd även vid sin 
lediga tid för att bekräfta och lätta på rädslan och fruktan: ”Han var beredd att bryta sin 
semester för min skull. I den rädslan, skräck och oro som jag befann mig i betydde den 
bekräftelsen på min oro oerhört mycket” (Sandén, 2006, s 52).  
 
De kvinnliga patienterna kände stor tacksamhet gentemot personalen av sjuksköterskor, 
läkare, undersköterskor och fysioterapeuter som hade ägnat mycket tid och omsorg i deras 
sjukdomsprocess. Vid en behandling hade en sjuksköterska stått upp för en av de kvinnliga 
patienterna då hon märkt att behandlingen blivit fel. Sjuksköterskan försvarade den 
kvinnliga patienten och kämpade för hennes skull. Den kvinnliga patienten beskrev denna 
sjuksköterska som ett sändebud från gud: ”Men mest vill jag minnas sjuksköterskan som 
märkte att det blivit fel i min behandling och försvarade mig, kämpade för min skull – hon 
blev ett guds sändebud för mig” (Fredriksson, 2015, s 22). Det var en stor avgörande faktor 
för dessa kvinnliga patienter att kunna lita på vården och att uppleva trygghet och bekräftelse 
från vården. Att i ett sådant förhållande inte endast bli bemött som patient utan även som 
människa gjorde en stor inverkan på dem och deras välbefinnande. Detta lugn som 
vårdpersonalen kunde bringa lättade på de kvinnliga patienternas hjärtan och skapade en 
känsla av trygghet i en vardag där trygghet är en bristvara. I en orolig och instabil vardag som 
dessa kvinnliga patienter levde i med dessutom en sviktande hälsa var det viktigt för dem att 
ha vårdare som kunde visa vägen och stödja en genom misären och eländet. 
 

Läkaren och sjuksköterskan på onkologen var som trogna parhästar, alltid vid min sida, i 
ständig beredskap. De lyfte min börda en stund, tog sig tid att svara på mina frågor, injicerade 

mod och tillit genom sitt sätt att vara och beredde vägen för mig (Fredriksson, 2015, s 29). 

6 DISKUSSION 

I denna del behandlar författarna resultatdiskussionen, metoddiskussionen och även en etisk 
diskussions redovisas. Slutligen föreslås idéer till vidare forskning.  

6.1 Resultat diskussion 

Resultatet visar att de kvinnliga upplevde en stor förändring i och med hjärntumören. Detta 
speglade sig mycket i den ständiga oron för hur sjukdomen skulle kunna utveckla sig och en 
ovisshet för deras framtid. Att hinna tänka det värsta innan man ens fått något bekräftat var 
en stor faktor som skapade en upplevelse av orkeslöshet inför sjukdomen i och med denna 
förändring. De långa väntetiderna emellan de olika läkarbesöken under hela 
sjukdomsprocessen bidrog till den övergripande ovissheten hos de kvinnliga patienterna och 
en känsla av ångest av att inte veta vad man ska få reda på härnäst. De kvinnliga patienterna 
uttryckte även en känsla av att de tappade hela sin trygghet i väntan på besked. Och oavsett 
vilket besked de än fick kunde de aldrig slappna av utan det var ständigt en överhängande 
ångest kring vad som skulle hända härnäst. Tidigare forskning visar att detta uttrycktes även 
för de närstående som en konstant oro över hur sjukdomen skulle fortskrida och att detta 
kunde prägla hela deras vardag. I och med den dåliga prognosen för hjärntumören gjorde 
detta att de närstående, likt patienten själv ofta förberedde sig för det värsta redan innan en 
diagnos ens fastställts (Hricik et al., 2011). Detta kan relateras till Erikssons (2015A) teori när 
en sjukdomsdiagnos uppstår. Eriksson (2015A) skriver vidare att ha en sjukdomsdiagnos 
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brukar förknippas med att ha ett lidande, men att ett lidande kan förekomma hos alla, 
oavsett diagnos. I detta fall förekom lidandet hos både patient och närstående redan innan 
diagnosen, och även efter att diagnos fastställts fanns lidandet kvar hos den närstående även 
om det inte var dem själva som bar på hjärntumören. 
 
Resultatet visar att de kvinnliga patienterna upplevde en övergripande förändring när de blev 
beroende av andra efter hjärntumörbeskedet. De kände sig vid upprepade tillfällen snarare 
som en belastning då de blivit begränsade både kognitivt och fysiskt. Detta speglade sig i att 
de kvinnliga patienterna bland annat hade tankar på att lämna sina respektive då de ansåg 
sig själva bli identifierade med deras sjukdom snarare än den person de engång var. Att 
uppleva sig själv som en börda för sin omgivning utgav en stor sorg hos de kvinnliga 
patienterna, vilket även resulterade i att de kände sig väldigt ensamma. Detta kan relateras 
till Erikssons (2015A) teori där hon beskriver hur den lidande människans lidande kan 
uppstå ur att inte längre bli sedd som den människa hen är, vilket är att inte längre existera. 
Den lidande människan behöver lugn och ro, dock ska den inte vara ensam. Tidigare 
forskning visar hur de närstående till patienterna valt att ta på sig alla vardagliga sysslor bara 
för att patienten inte ska känna skuld över att den inte längre kan utföra detta, för att minska 
känslan av att de inte längre räcker till på grund av sjukdomen. Något som dock kan resultera 
i att patientens känsla av att vara en börda förstärks (Wideheim et al., 2002). 
  
Resultatet visar att de kvinnliga patienterna kämpade med de kognitiva och fysiska 
nedsättningar som hjärntumören förde med sig. Detta var något övergripande för alla de 
kvinnliga patienterna och utlöste både en stress och en oro över deras förändrade vardag. 
Inskränkningar på ens personlighet var något som upplevdes som allra tuffast, där man 
bland annat blev sviken av sitt minne eller att talet inte längre fungerade som det skulle. 
Detta kännetecknade gemensamt den förändring som denna diagnos medförde. Eriksson 
(1996) talar om att människans hälsa är något som människan själv formar utifrån hur hen 
ser på sig själv och därför upplevde inte de kvinnliga patienterna i resultatet hälsa eller en 
känsla av helhet under sjukdomsförloppet då deras självbild inte speglade visionen de hade 
om sig själva.Tidigare forskning visar att närstående till patienterna uttrycker att det tuffaste 
med att ha en nära med hjärntumör är just det faktum att personen i fråga får denna 
kognitiva och fysiska svikt (Cavers et al., 2013). Tidigare forskning visar vidare att de 
närstående känner en sorg över att patienten inte längre är kapabel till att utföra de sysslor 
de engång klarade av. Detta speglade sig även i en frustration hos patienterna och gjorde att 
de istället kunde bli arga av situationen istället för att uppleva sorg (Adelbratt & Strang, 
2000). Eriksson (2015B) skriver att vid sjukdom kan människan i fråga känna att den inte 
längre räcker till och där behövs ett stöd från andra, vilket resultatet visade att de kvinnliga 
patienterna ansåg var mycket viktigt för dem under hela sjukdomsförloppet. 
   
Resultatet visar att försöka bibehålla hoppet var viktigt för de kvinnliga patienterna för att 
kunna ha en funktionell vardag. De kvinnliga patienterna försökte att lägga sin energi på 
sådant som gjorde dem lyckliga för att kunna kämpa tillbaka mot de nedslag hjärntumören 
ibland gav dem. Viktigt i detta var även att visa en slags acceptans gentemot tumören för att 
bättre kunna handskas med den. Erikssons (1996) teori om sundhet, friskhet och en känsla 
av välbefinnande kan relateras till detta. Att uppleva välbefinnande är unikt hos varje individ 
och kan uppnås genom att hitta meningsfullhet i sitt liv. Helhet kan uppnås trots sjukdom 
om individen befinner sig i ett tillstånd där essentiella delar som social, fysisk och mental 
fullständighet finns. Eriksson (2015A) b skriver vidare att lidande kan vara något man 
antingen kämpar med, utstår eller försonas med. Resultatet visar att de kvinnliga patienterna 
hade svårigheter med att försonas med detta lidande som skapades i början, då de snarare 
utstod lidandet. Efter försoningen och acceptansen kring hjärntumören upplevde de 
kvinnliga patienterna en större ork till att kämpa emot den. Eriksson (2015A) beskriver att 
överleva sitt lidande kan tillbringa en mening till varför man led i första taget. De kvinnliga 
patienterna lyckades försonas med sitt lidande, därav överlevde de det. Tidigare forskning 
visar att tillskillnad från patienterna hade de närstående svårt att känna en acceptans inför 
beskedet och att hoppet hos de närstående nästintill var obefintligt (Cavers et al., 2013). 
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Resultatet visar att de kvinnliga patienterna upplevde hälsa genom olika sätt då deras 
livssituationer skilde dem åt. Eriksson (1996) menar på att människan är unik och det är 
människans egna uppfattning om vad hälsa är som är dennes målsättning och kan därför 
uppnås på olika sett. I resultatet framkommer det att närstående till de kvinnliga patienterna 
betydde väldigt mycket för både deras tillfrisknande och också för deras hälsa och 
välbefinnande. De närstående utgjorde en tryggpunkt för dem som de kunde luta sig emot 
när de själva brast. De kvinnliga patienterna beskrev gemensamt hur närstående var en 
oerhörd kraft som lyfte upp dem och kämpade för dem när deras egna kämparvilja hade 
försvunnit. Att känna trygghet och stöd från sina närstående var essentiellt för dem under 
hela sjukdomsförloppet. Detta kan relateras till Erikssons (2015A) teori för ett 
sjukdomslidande. För att lidandet ska kunna omvandlas till något meningsfullt krävs det att 
individen i fråga känner sig bekräftad utav en annan individ. Detta kan te sig genom att 
individen känner av närvaron av andra, att den får tid och att den känner sig sedd och inte 
övergiven. Erikssons (1996) skriver vidare att gemenskap med andra och stöd från de 
konkreta andra utgör en källa till livskraft och hälsa.  Tidigare forskning visar att det är även 
viktigt för de närstående att få stöd från familj och vänner under dessa tider och att kunna 
prata ut med någon som lyssnar ansågs som en väldigt viktig del (Arber et al., 2013). Dock 
ansåg vissa närstående att det var ännu viktigare att hitta andra utomstående som varit eller 
är med om liknande situationer som kunde relatera mer än vad vissa vänner kan (Arber et al., 
2010). 
  
Resultatet visar att de kvinnliga patienterna upplevde att även om många fanns kvar som 
stöd föll många vänner bort under tiden med hjärntumören. De hade gradvis börjat att 
distansera sig från de kvinnliga patienterna, vilket gav dem en känsla av ensamhet då många 
som de förut haft nära nu bara försvann. Tidigare forskning visar på att även hos de 
närstående föll många vänner bort till de närstående som var naturliga vårdare till patienten. 
Detta för att de trodde att vännerna som föll bort var alldeles för upptagna med att bry sig om 
sin egen sorg för den förändrade patienten snarare än att stödja de som vårdade patienten 
och hjälpa dem i sin sorg (Arber et al., 2013). Resultatet visar att de kvinnliga patienterna har 
upplevt stort stöd från vården i form av information och att de haft någon att luta sig emot 
när de gått runt med eventuella funderingar. HSL (2017:30) tar upp att patientens behov av 
trygghet och säkerhet ska tillgodoses inom vården samt att patientens självbestämmande 
alltid ska främjas. Resultatet visar att de kvinnliga patienterna upplevde att de blev 
bekräftade som de individer de är och kände sig trygga i vårdens händer, något som var 
essentiellt för de kvinnliga patienterna. Eriksson (2015B) tar upp hur människan kan ha 
behov av stöd vid sjukdom, då individen kan upptäcka att hen inte längre räcker till. Där kan 
”de professionella andra” fylla de brister som det naturliga vårdandet inte längre kan 
uppfylla. Eriksson (2015A) beskriver vidare att ett vårdlidande kan uppstå om patienten inte 
får den vård som denna behöver och att vårdpersonalen har det huvudsakliga ansvaret för att 
lindra lidandet och bemöta det lidande patienten lever med. Tidigare forskning visar 
tvärtemot de kvinnliga patienterna i resultatet att de närstående upplevde en frustration 
kring den otillräckliga informationen som tillhandahölls till de närstående samt patienten 
kring hjärntumören, något som förstärkte deras känsla av ovisshet (Arber et al., 2010). 
Patientlag (SFS 2014:821) menar att patienten har rätt till att informeras om sitt 
hälsotillstånd, undersökningsmetoder samt behandlingar. Något de närstående i tidigare 
forskning inte upplevde i sina vårdsammanhang (Arber et al., 2010). 

6.2  Metoddiskussion  

Examensarbetet utgick ifrån en kvalitativ analysmetod då det enligt Friberg (2012) är mest 
lämpligt då upplevelser av olika fenomen ska beskrivas. Arbetet utgick ifrån en manifest 
analys då författarna ville lyfta fram de kvinnliga patienternas egna beskrivna upplevelser 
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och inte den underliggande meningen i texten som istället lyfts fram vid en latent analys 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017). Detta för att minska risken för misstolkningar från författarnas 
håll och för att inte heller resultatet ska bli missvisande. Någon form av tolkning kommer 
dock alltid ske vid analysen, men för att göra så få tolkningar av de kvinnliga patienternas 
upplevelser som möjligt ansågs det mer rimligt att utgå ifrån en manifest analys. En latent 
analys omfattar även att tolkningen är djupare än en manifest samt att den kräver en högre 
abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). 
  
Det valda arbetets resultats trovärdighet baserades på hur pass giltigt, överförbart och 
trovärdigt resultatet är (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). Resultatet har fått en 
giltighet om det karaktäristiska som anses beskrivas lyfts fram i arbetet, det vill säga om 
resultatet besvarade det utvalda syftet för arbetet. Graneheim och Lundman (2013) lyfter 
vidare hur viktigt diskussion är författarna emellan för att stärka arbetets giltighet. 
Diskussion förekom under hela arbetets gång för att undvika att författarna tolkade 
materialet olika och för att utesluta meningsbärande enheter som inte var relevanta för 
syftet. Valet av deltagarna har också en betydelse för resultatets giltighet då en kvalitativ 
innehållsanalys syftar till att just kunna beskriva variationer. Att ha en bredare grupp såsom 
både män och kvinnor ökar arbetets giltighet då fler erfarenheter kommer att synas, något 
författarna inte valt att ha i arbetet då enbart kvinnors självbiografier valdes. Att ha en 
noggrann beskrivning utav analysarbetet stärker arbetets giltighet då läsaren kan följa hur 
analysprocessen gick tillväga för att utgöra ett resultat. Samtliga självbiografier lästes utav 
båda författarna för att de gemensamt skulle kunna plocka ut meningsbärande enheter som 
ansågs relevanta och för att viktigt material inte skulle gå förlorat. Varje meningsbärande 
enhet diskuterades även för att se över de tolkningsmöjligheter som fanns och för att kunna 
göra ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Båda författarna var med i genomförandet av 
hela analysen för att arbetet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Detta för att ge så lite 
utrymme för egna tolkningar som det går även om en viss grad av tolkning alltid kommer att 
förekomma (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). 
  
Ett arbetes överförbarhet beskriver Polit och Beck (2017) som hur pass applicerbart arbetets 
resultat skulle kunna vara på andra grupper eller situationer. Vidare beskriver Polit och Beck 
(2017) att det är författarens ansvar att förse med tillräckligt djupgående och beskrivande 
data för att möjliggöra vidare applicering. Författarna har varit väldigt noga vid utförande 
och beskrivning av viktig kontext i arbetet för att göra materialet så överförbart som 
möjligt. Detta arbete är begränsat till svenska självbiografier om kvinnors upplevelser av att 
leva med en hjärntumör. Därför skulle arbetet kunna göras på nytt med samma syfte och 
samma inklusions och exklusionskriterier. Dock kan arbetet inte överföras på en annan 
målgrupp än kvinnor som lever med hjärntumör och arbetet kan inte heller överföras till 
andra länder än Sverige då det är svenska kvinnors upplevelser som beskrivs i resultatet. 
  
Självbiografier valdes för analys till detta examensarbete då motivet för examensarbetet var 
att skapa kunskap kring hur de kvinnliga patienterna erfar olika känslor i och med ett liv med 
hjärntumör. En utav anledningarna till att man väljer självbiografier som primär data är när 
upplevelser är i fokus för det som ska studeras. Biografier utgör en väl anpassad källa för att 
ta del av hur människor upplever sin livsvärld då de kvinnliga patienterna beskriver sina 
upplevelser med egna ord (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Materialet är då inte 
heller bearbetat som det istället skulle ha varit om författarna valt att analysera artiklar. Att 
analysera självbiografier istället för artiklar har även gjort att författarna är säkra på att inget 
viktigt material har uteblivit. En svaghet som har diskuterats kring valet av självbiografier är 
att de kvinnliga patienterna som är författare till böckerna kan ha vinklat sina upplevelser för 
att verka mer intressanta eller utelämna detaljer som kan anses som viktiga för att dessa kan 
ha blivit för personliga för att publicera. Dock ansåg författarna ändå att detta var det mest 
lämpliga materialet för att få ett så bra resultat i examensarbetet som möjligt. För att 
verkligen kunna svara på syftet borde dock intervjuer ha genomförts med den valda 
målgruppen, men med tanke på den korta tiden som tillhandahålls för detta examensarbete 
var detta desto värre inte möjligt. Det som hade kunnat vara en fördel med att använda 
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intervjuer i genomförandet av ett arbete är att man får en djupare förståelse samt att 
intervjuaren kan ta ut det som till arbetet anses vara relevant och vid en sådan process kan 
viktig information inte heller utebli. 

6.3  Etikdiskussion  

I samband med att detta examensarbete är baserat på självbiografier så har det inte uppstått 
negativa etiska aspekter eller etiska dilemman. Författarna av de valda självbiografierna har 
självmant utgett böckerna och därmed gått med på att dessa får läsas och tas del av i 
allmänhet. De individer som skildrats i dessa självbiografier har medgett sitt samtycke till att 
de ska utgivas däremot finns det inte konstaterat någonstans att en analys av 
självbiografierna får utföras. Skribenterna av detta examenarbete har på grund av detta 
dilemma använt en tolkning som är så textnära som möjligt för att kärnan och innehållet i 
dessa självbiografier inte skulle tappa sin innebörd. De citat som författarna valt att referera 
till och ange i resultatet som är utdragna från självbiografierna är ordagrant tagna och på så 
vis felfritt återberättade, tolkade och uttryckta. Trovärdigheten i ett arbete kan påverkas då 
författarna oundvikligt besitter fördomar och har en förförståelse kring ämnet skriver 
Lundman och Hällgren Graneheim (2013). I det presenterade examensarbetet finns ett 
förstånd om att författarna kan skildrat delar av examensarbetet med en prägling av en viss 
förförståelse och detta kan ha påverkat analysen trots att författarna har med omtanke 
försökt med medvetenhet att hålla ett förhållningssätt som är så neutrala som möjligt. Det 
angivna resultatet kan därför ha påverkats av den eventuella förförståelsen.  

6.3.1 Förslag till vidare forskning  

Det finns begränsat med forskning kring upplevelsen av att leva med hjärntumör och 
upplevelsen av att leva med någon som är drabbad av hjärntumör. Vid sökandet av 
vårdvetenskapliga artiklar har svårigheter uppstått när detta ämnet angetts som sökord. 
Svårigheterna uppstod främst vid sökandet av patienters upplevelser av att leva med 
hjärntumör försöktes sökas fram och författarna upplevde att det var brist på information. Vi 
anser även att mer forskning behövs kring mäns upplevelser av att leva med hjärntumör för 
att många könspåverkade faktorer kan ha en påverkan på upplevelserna. Därför behövs 
ytterligare forskning för att upplevelsen mellan könen kan variera samt för att urskilja 
skillnader och sammanställa likheter mellan könen. Detta kan vara givande för vården och 
hur vårdandet i sammanhang med hjärntumörer ska te sig. Det är även viktigt att belysa 
närståendes perspektiv och mer forskning kring deras upplevelser för att förhoppningsvis 
kunna berika vården med ytterligare kunskapen om behov och hur man på bästa sätt kan 
förhoppningsvis ge närstående det stöd som de behöver.   

7 SLUTSATS  

Examenarbetet påvisar att de kvinnliga patienterna som är drabbade av hjärntumör 
skildrade upplevelser av svåra förändringar men även av välbefinnande under sin 
sjukdomsperiod. Acceptansen av sjukdomen samt närståendes stöd och vårdens bekräftelse 
är faktorer som bidrog till välbefinnande trots hjärntumören. De kvinnliga patienterna 
beskrev att hjärntumören revolutionerade deras liv och präglade deras tankesätt, framförallt i 
hur de ser på livet och vad de prioriterar i sina liv. De svåra förändringarna hjärntumören 
förde med sig reflekterades mycket i de kvinnliga patienternas identiteter. De kvinnliga 
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patienterna samt människorna i deras omgivning upplevde en förändring av deras 
personlighet och de kvinnliga patienterna i sig upplevde en känsla av ensamhet, ovisshet, 
hopplöshet, att vara en börda och framförallt så upplevde de en oro och förtvivlan över sina 
barn. Vården som är en stor del av patientens vardag blev avgörande för hur de kvinnliga 
patienterna mådde. Stödet från vården blev essentiellt för att de kvinnliga patienterna skulle 
uppleva sig bekräftade och få det stödet de behövde för att ha orken till att vilja kämpa för sitt 
liv. Omgivningen var en påverkande faktor som var central ifrån alla aspekter i de kvinnliga 
patienternas liv. I resultatet och diskussionen varierade de kvinnliga patienternas upplevelser 
utifrån alla unika situationer och förutsättningar som de kvinnliga patienterna befann sig i. 
Detta stärker vikten av att varje patient bör bli bemött på ett unikt sätt med en skräddarsydd 
plan för att bemöta dessa känslor och erfarenheter från ett vårdvetenskapligt perspektiv.   
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 Databas Sökord Urval Antal 

träffar 

Antal 

valda 

 CINAHL Plus  Caregivers or spouse and brain tumour 
or glioma and malignant  

Peer reviewed 
+ full text + 
årtal 2000 - 
2018 

48 4  

 CINAHL plus  Glioma AND patients AND Caregivers 
or relatives and qualitative 

2010 - 2018-
02-06 peer 
review 

10 2 

 CINAHL  Patients AND glioma OR brain tumour 

AND experiences AND qualitative  

Peer reviewed 

årtal 2010–

2018  

26 2 

 CINAHL plus Family perspective AND brain tumour 
AND qualitative  

Peer reviewed 

årtal 2000–

2018  

8 1 

 CINAHL plus   

 

 

Brain tumour AND patient AND 
spouses  
 

Peer reviewed 

2000–2018    

16 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga B; Artikelgranskning  
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FRÅGORNA Artiklarna  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  Ja    Ja  Ja   Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  Ja  Ja  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter 

beskrivna?  

Ja  Ja Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven?  

Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej   Nej  Nej  

4. Är syftet klart formulerat?  Ja  ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  

5. Är metoden tydligt beskriven?  Ja   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

7. Är data tydligt analyserat?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja   Ja   Ja  Ja   Ja  Ja  

8. Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop?  

Ja   Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  

9. Är resultatet klart och tydligt?  Ja   Ja  Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

10. Har författarna tolkat studiens resultat?  Ja  Ja  Ja  Ja  ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

11. Finns det argument som förs fram?  Ja  Nej  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja   Ja  Ja  Nej  

12. Förs det några etiska resonemang?  Ja  Ja Ja  Nej  Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  Ja  

13. Finns det en metoddiskussion?  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

14. Sker en återkoppling till teoretiska 

antagande, till exempel vårdvetenskapliga 

Nej  Nej   Nej  Nej  Nej   Nej   Nej  Nej   Nej  Nej  

Summa  12 10  11 11 11 12 12  11 12 11 

Kvalité Nivå   Hög  Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög 
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS 

 Artikel  Tidskrift/årtal Författare Syfte Metod Resultat 

1   Adjustment and 
support needs of 
glioma patients 
and their 
relatives: serial 
interviews 
 

John Wiley & 
Sons, Ltd 
 
2012  
 

Debbie 
Cavers, 
Belinda 
Hacking, 
Sara C. 
Erridge, 
Paul 
Graham 
Morris, 
Marilyn 
Kendall1 
and Scott A. 
Murray 
 

I denna studie 
beskrivs 
insikter i 
patienternas 
och deras 
familjer 
emotionella 
erfarenheter 
av 
sjukdomen, 
information 
och 
supportbehov 
samt deras 
inverkan på 
anpassning. 
 

Kvalitativ 
 
Det hölls semi 
strukturerade 
intervjuer med 26 
patienter och 23 
anhöriga. 
Intervjuerna var 
djupgående och 
resulterade i 
sammanlagt 80 
intervjuer.  

 

Dessa intervjuer 

delades upp i fem 

steg: 1. Innan 

officiell diagnos, 

2. I början av 

behandling, 3. 

Komplikation vid 

behandling, 4. Sex 

månader efter 

behandling, 5. 

Efter förlust.   

Många deltagare 
beskrev brist på 
specifik 
information i 
början av sin 
sjukdom och en 
brist på klarhet 
om vad som var 
fel och vad som 
skulle hända 
hädanefter. De 
önskade ofta mer 
information om 
deras tillstånd och 
tillgängliga 
behandlingar, 
även om det var 
variation i 
tidpunkten för när 
människor var 
redo att höra 
detta. Att få 
försäkran och stöd 
var viktigt för 
patienter och 
deras anhöriga för 
att hjälpa dem att 
samspela med sin 
sjukdom samt 
förstå den 
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2  Carers of patients 
with a primary 
malignant brain 
tumour: Are their 
information needs 
being met?  

British Journal 
of 
Neuroscience 
Nursing 
 
2010 

Arber, A., 
Hutson, N., 
Guerrero, 
D., Wilson, 
S., Lucas, C., 
& Faithfull, 
S. 

Vårdares 
tillgång till 
information 
följt till en 
hjärntumördi
agnos och 
information 
om hur man 
hanterar 
rollen som 
vårdare   

Kvalitativ.  
22 ostrukturerade 
intervjuer med de 
aktiva vårdarna av 
närstående med 
hjärntumör. 
Intervjupersonern
a innefattade tolv 
kvinnliga 
partners, fem 
manliga partners, 
två döttrar, en 
son, en mor och 
en far. 
Intervjuerna 
analyserades 
utifrån Charmaz’s 
Constructing 
Grounded theory.  

Vårdare 
identifierade brist 
på att 
uppmärksamma 
deras behov av 
information 
gällande medicin, 
vårdande samt 
hur man blir en 
vårdare. 
 
De utvecklade 
strategier genom 
att använda 
internet för att 
söka information 
och stöd samt 
använde sig utav 
vänner som ett 
filter för att 
undvika 
överbelastningen 
av informationen 
som var 
deprimerande.  

3 Finding the right 
kind of support: A 
study of carers of 
those with a 
primary 
malignant brain 
tumour 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing  
 
2013  

Arber 
A1, Hutson 
N, de Vries 
K, Guerrero 
D. 
 

Att utvärdera 
stödbehovet 
hos vårdare 
av närstående 
med 
hjärntumör 

Kvalitativ. 22 
vårdare blev 
intervjuade under 
tiden som de 
vårdade en 
närstående med 
hjärntumör. 
Intervjufrågorna 
var få, öppna och 
korta så att 
intervjupersonern
a kunde berätta 
mer om sin 
historia utan att 
ledas med hjälp 
av frågorna. 
Studien 
grundades på 
Charmaz’s 
Constructing 
Grounded theory 
och analyserades 
utifrån en 
jämförelse metod 
som genererade 
kategorier och 
teman.  

Många av 
vårdarna fann 
stöd hos vänner 
samt i 
stödgrupper. 
Många vårdare 
kände dock att de 
saknade tillgång 
till stödjande vård 
av god kvalité. 
Många av 
vårdarna sökte 
även vidare för 
kontakter de 
behövde för att 
fortsätta som 
vårdare 
kombinerat med 
att de kände sig 
frustrerade och 
under press. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hutson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hutson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vries%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vries%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerrero%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerrero%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22382069
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4 Changes in 
caregiver 
perceptions over 
time in response 
to providing care 
for a loved one 
with a primary 
malignant brain 
tumor.  

Oncology 
Nursing Forum 
 
2011 

Sherwood, 
P., Hricik, 
A., 
Donovan, 
H., Bradley, 
S. E., Given, 
B. A., 
Bender, C. 
M., 
Newberry. 
A., 
Hamilton, 
R., & Given, 
C. W.  

Att utvärdera 
hur 
familjemedle
mmar till 
patienter med 
malign 
hjärntumör 
utvecklas till 
rollen som 
vårdare och 
hur deras 
uppfattning in 
för denna 
övergång 
ändras med 
tiden.  

Kvalitativ.  
 
Tio anhöriga till 
människor med 
hjärntumör deltar 
i en 
semistrukturerad 
intervju på telefon 
där elva öppna 
frågor ställs.  
Analysmetoden 
utgick ifrån att 
identifiera teman 
i intervjuerna.  
Analysen ledde till 
sex övervägande 
teman: 1. Tumör 
relaterad 
dysfunktion, 2. 
Förändring av 
individens roll, 3. 
Social support, 4. 
Chock och rädsla 
5. Att känns sig 
fångad och 6. 
Kommunikation. 
 

 

De anhöriga 
vårdarna beskrev 
svårigheter som 
berodde på 
patientens 
tumörrelaterade 
dysfunktion och 
förändringen i 
deras sociala 
roller. stöd från 
familj och vänner 
var avgörande för 
vårdgivarnas 
emotionella hälsa. 
Men chock och 
rädsla var vanligt 
förekommande i 
samtliga 
intervjuer. 
Vårdgivarna 
rapporterade 
svårigheter i att 
kommunicera 
med 
hälsorådgivare.  

5 How do patients 
and spouses deal 
with the serious 
facts of malignant 
glioma?  

Palliative 
Medicine  
 
2002  

Salander, P., 
& Spetz, A 

En 
utvärdering 
om hur 
patienter och 
partners 
tillsammans 
hanterar 
allvarlighetsgr
aden i cancer.    

En kvalitativ 
studie där 25 
patienter 
intervjuas samt 
24 makar.  
Intervjupersonen 
som även är 
forskare i studien 
använde sig utav 
en strukturerad 
intervjumetod.  
 
Studien 
analyserades 
utifrån Strauss’s 
kvalitativa 
analysmetod.  

Resultatet påvisar 
att patienterna 
och deras partners 
undvek att prata 
om de seriösa 
konsekvenserna 
av sjukdomen. De 
diskuterade 
endast döden och 
döende i en lite 
utsträckning trots 
att de var 
medvetna om 
sjukdomen och 
dess 
konsekvenser. I 
många fall höll sig 
parterna längre 
hos läkaren för att 
undvika att tala 
om det med den 
som är drabbad.  
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6 Symptom 
experience in 
patients with 
primary brain 
tumors: A 
longitudinal 
exploratory study.  
 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing  
 
2010  

Molassiotis, 
A., Wilson 
B., Brunton, 
L., 
Chaudgary, 
H., 
Gattamanen
i, R. & 
McBain, C. 

Att förstå 
upplevelserna 
av symptom 
och påverkan 
av 
symptomen i 
det vardagliga 
livet hos 
personer som 
blir 
behandlade 
av 
hjärntumör  

Kvalitativ studie 
där nio personer 
blev intervjuade 
vid fyra olika 
tillfällen och en 
sammanställning 
av totalt 21 
intervjuer.  

Intervjuerna var 
semistrukturerad
e och även ett 
tema/ämne 
fastställdes vid 
varje intervju som 
ett hjälpmedel. 
Analysmetoden 
baserades på 
Leventhal’s teori.   

 

Vårdpersonal bör 
ge förberedande 
information till 
patienter av vad 
som kan förväntas 
av sjukdomen och 
dess 
behandlingar. 
Sjukvårdspersonal 
ska även hjälpa 
patienterna med 
symptom som 
fatigue och 
kognitiv 
försämring.  

7 Living with a 
high-grade 
glioma: A 
qualitative study 
of patients’ 
experiences and 
care needs.  

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
2015  

Sterckx, W., 
Coolbrandts, 
A., Clement, 
P., 
Borgenom, 
S., 
Decruyenaer
e, M., De 
Vleeshouwer
, S., Mees, 
A., & 
Dierckx de 
Casterlé, B. 

Syftet var att 
förstå hur 
patienter med 
maligna 
hjärntumörer 
upplever livet 
med 
hjärntumör 
och att 
utforska deras 
vårdbehov.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerad
e intervjuer där 17 
patienter deltog. 
Studien baserades 
på Glaser och 
Strauss’s 
grundade teori.  

Att få diagnosen 
malign 
hjärntumör 
förändrar livet 
drastisk. 
Vårdgivare bör 
vara med 
uppmärksamma 
och stödja dessa 
patienter till att 
återfå sin 
personliga styrka.  
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8 A family’s 
perspective on 
living with a 
highly malignant 
brain tumor  
 

Lippincott 
Williams & 
Wilkins, Inc., 
Philadelphia  
 
2002 
 

Ann-Kristin 
Wideheim, 
Tanja 
Edvardsson, 
Anneli 
Påhlson, 
Gerd 
Ahlström 
 

Att beskriva 
hur det är att 
leva med en 
malign 
hjärntumör 
utifrån ett 
familjeperspe
ktiv  

Kvalitativ 
Konversationsinte
rvju där tre 
familjer, tre 
patienter och fem 
närstående 
beskrev sina 
erfarenheter i 15 
intervjuer.  
 
Materialet 
analyserades 
induktivt av en 
utav skribenterna 
i studien och ett 
mönster 
identifierades 
med hjälp av 
kategorier och 
teman.  

Resultat påvisar 
att när diagnosen 
malign 
hjärntumör 
konstateras är 
effekten på 
familjen 
förödande och de 
upplever en 
krissituation. De 
upplever även en 
känsla av 
hjälplöshet 
samtidigt som de 
varje dag upplever 
konstant ångest 
och rädsla över att 
förlora patienten.  

9  Social, 
psychological and 
exsistential and 
well-being im 
patients with 
glioma and their 
care givers: a 
qualitative study 
 

Canadian 
medical 
association 
journal.  
 
2012 
 

Debbie 
Cavers, 
Belinda 
Hacking, 
Sara E. 
Erridge, 
Marilyn 
Kendall, 
Paul G. 
Morris, 
Scott A. 
Murray  
 

Att öka 
förståelse för 
hur patienters 
upplevelse av 
hjärntumör är 
i slutskedet av 
sjukdomen. 
 

En kvalitativ 

studie där 26 

patienter, 23 

anhöriga och 19 

allmän läkare 

intervjuades.  

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en 

konstant 

jämförelsemetod 

som baserades på  

Charmaz’s 

Constructing 

Grounded theory. 

 

Man såg 
skildringar av 
psykiska, sociala, 
fysiska och 
existentiella 
stressmoment. 
Dessa var 
beroende av andra 
faktorer, så som 
möjligheterna till 
stöd och 
tillgänglighet av 
familj. 
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10  Death anxiety in 
brain tumour 
patients and their 
spouses  
 

Palliative 
Medicine  
 
2000  
 

Adelbratt 
Susan, 
Strang Peter  
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka, i 
vilken 
utsträckning 
patienter och 
deras 
släktingar 
upplever 
dödsångest 
och hur dessa 
erfarenheter 
uttrycks. 
 

En kvalitativ 
studie där 20 
patienter och 15 
nära anhöriga 
intervjuats 
 
Intervjufrågorna 
var 
semistrukturerad
e och utforskande. 
Analysen utgick 
ifrån en 
hermeneutisk 
forskningsmetod. 
   

Studien påvisar 
att både 
patienterna och 
deras släktingar är 
har existentiella 
tankar och 
dödsångest. 
Problemen är lätt 
förbisedda 
eftersom 
dödsångest inte 
alltid uttrycks 
direkt. Personal 
måste vara mer 
medveten om 
dessa situationer 
för att kunna 
erbjuda stöd. 
 


