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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år 1300 personer i en hjärntumör. Genom de subjektiva 

symtom som hjärntumören medför kan livet förändras. Biverkningar efter olika behandlingar 

kan även de medföra förändringar som påverkar hur det är att leva samt en persons livsvärld. 

För att förbättra livskvalitén behöver sjuksköterskan kunskap om de subjektiva symtomen 

som kan uppkomma vid insjuknandet med en malign hjärntumör. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med en 

malign hjärntumör. 

Metod: Två stycken patografier analyserades med en kvalitativ design. Patografierna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys utifrån hur Graneheim och Lundman 

beskriver. Studien hade en manifest ansats med latenta inslag. 

Resultat: I analysen framkom det fem kategorier, hjärntumören gav kroppslig påverkan, 

tappade kontrollen över sitt liv, förnekade hjärntumören, livet blev en kamp och stöd var 

betydelsefullt. Det framkom att personerna med en malign hjärntumör upplevde att 

sjukdomen och behandlingarna gav påverkan som exempelvis trötthet. De upplevde även 

känslor som rädsla, ångest, chock och kontrollförlust. Hjärntumören kunde även förnekas av 

personerna. Stöd från vänner och familj var något som kunde upplevas betydelsefullt. 

Slutsats: Den maligna hjärntumören gav en upplevelse av trötthet, talsvårigheter, 

kontrollförlust samt att relation till närstående påverkades. Detta påverkade i sin tur hur det 

var att leva. Genom att uppmärksamma detta kan sjuksköterskan hjälpa personen att återfå 

hälsa och för att underlätta för en person med en malign hjärntumör, kan sjuksköterskan 

öppna upp för samtal och genom att beakta en persons unikhet ge information. 

 

Nyckelord: Malign hjärntumör, Livsvärld, Upplevelse 
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Inledning 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) insjuknar ungefär 1300 personer i en hjärntumör 

i Sverige varje år. Vardagen och hur det är att leva kan förändras genom de fysiska, psykiska 

och kognitiva förändringar som sker till följd av hjärntumören enligt Schubar, Kinzie och 

Farace (2010). Enligt Fox, Lyon och Farace (2007) kan subjektiva symtom som trötthet, 

smärta och depression påverka hur det är att leva med en malign hjärntumör, vilket i sin tur 

påverkar en persons livskvalitet. Halkett, Lobb, Oldham och Nowak (2009) menar på att de 

behov som en person har kommer att ändras under sjukdomsförloppet och att personer med 

en malign hjärntumör ofta upplever en osäkerhet inför framtiden. En hjärntumör skulle kunna 

leda till ett ökat lidande på grund av rädsla inför framtiden (Wideheim, Edvardsson, Påhlsson 

& Ahlström, 2002). Vidare menar Fox et al. (2007) att de subjektiva symtomen inte 

uppmärksammas tillräckligt av sjuksköterskan. Dahlberg och Segersten (2013) samt 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att upplevelsen av hälsa 

och lidande sker genom den subjektiva kroppen och genom att sjuksköterskan har en 

förståelse för livsvärlden kan en person stödjas och stärkas i hälsoprocessen. Edvardsson och 

Ahlström (2005) hävdar att det behövs mer forskning för att kunna möta personer med en 

malign hjärntumör. Detta för att kunna förstå hur konsekvenserna av den maligna 

hjärntumören upplevs (ibid.). Fox et al (2007) poängterar att det behövs kunskap och 

förståelse om de subjektiva symtomen för att sjuksköterskan skall kunna vidta åtgärder och 

därmed förbättra en persons livskvalitet. 

 

En malign hjärntumör kan göra att upplevelsen av hur det är att leva förändras och påverka 

livskvaliteten genom de fysiska och psykiska förändringar som sker. Genom en förståelse för 

en persons upplevelse av hälsa kan hälsoprocessen stödjas och stärkas. Därför är det av vikt 

att beskriva vuxna personers upplevelser av hur det är att leva med en malign hjärntumör.   
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Bakgrund 

Hjärntumör 

Enligt Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky och Jackson (2011) sker all celldelning i 

kroppen kontrollerat. En förändring i celldelningen leder till att den blir okontrollerad och 

kan leda till att en tumör bildas. En tumör kan antingen vara benign, som betyder godartad 

enligt Reece et al. (2011), eller malign, som betyder elakartad och även kallas cancer. 

Skillnaden på dessa tumörer är att en malign tumör kan sprida sig till andra delar av kroppen, 

vilket en benign tumör inte kan göra (Reece et al., 2011). 

 

Reece et al. (2011) menar även att när celler från en malign tumör lossnar kan cellerna 

transporteras genom blodkärl eller lymfkärl till andra delar av kroppen och metastaser kan 

bildas. Enligt Henriksson (2014) skiljer sig en malign hjärntumör från andra cancertyper, då 

de sällan sätter metastaser i övriga kroppen. Kommer tumören där emot i kontakt med hjärn-

ryggmärgsvätskan kan metastaser bildas, celler lossnar då till vätskan och kan med vätskan 

spridas till övriga kroppen (Henriksson, 2014). Enbart primära maligna hjärntumörer kommer 

innefattas. 

Symtom 

Symtom på en malign hjärntumör kan vara en halvsidig förlamning, talsvårigheter, 

epileptiska anfall, trötthet och störningar i den kognitiva funktionen (Arber, Faithfull, 

Plaskota, Lucas & De Vries, 2010). DeAngeles (2001) poängterar även att symtomen beror 

på tumörens lokalisation eller ett förhöjt intrakraniellt tryck, det vill säga att trycket inne i 

hjärnvävnaden och hjärnvätskan ökar. Symtom som beror på ett ökat intrakraniellt tryck kan 

vara huvudvärk, illamående och kräkningar, beroende på tumörens lokalisation kan symtom 

som kramper uppstå (DeAngeles, 2001).  

Behandling 

Enligt Houshyari, Hajalikhani, Rakhsha och Hajian (2015) kan personer med malign 

hjärntumör behandlas med kirurgi, där det kan röra sig om att skära bort stora delar av, eller 

hela tumören. Koshla (2016) hävdar att operation är den viktigaste behandlingen, genom en 

operation minskas antalet tumörceller vilket underlättar för efterföljande behandlingar. Efter 

operation kan vidare behandling vara strålning eller en kombination av strålning och 

cellgiftbehandling (Houshyari et al., 2015). Koshla (2016) menar också på att efterföljande 
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behandling bör vara en kombination av cellgiftsbehandling och strålning, följt av en 

behandling av enbart cellgifter. En behandlad hjärntumör ger en högre medellivslängd än en 

obehandlad, vilken kombination av behandlingar en person får påverkar också 

medellivslängden enligt Koshla (2016). Arber et al. (2010) poängterar att behandlingar också 

ger symtom som påverkar hur det är att leva med en malign hjärntumör. 

Upplevelse 

En upplevelse definieras enligt Dahlberg et al. (2003) som allt en person får vara med om och 

känner i det dagliga livet, där känslor skulle kunna vara rädsla och ångest. Enligt Eriksson 

(1991) går det inte att helt förstå eller tolka en annan persons upplevelse, detta då en 

upplevelse är subjektiv. Erfarenhet som en del av en upplevelse handlar enligt Dahlberg et al. 

(2003) om existentiella frågor samt vad olika handlingar och föremåls funktion och betydelse 

har för den enskilde individen i vardagen. En person upplever genom sin kropp, vilket gör att 

en upplevelse kan vara både fysisk och psykisk (Dahlberg et al., 2003). Vidare menar 

Eriksson (1991) på att sjuksköterskan kan ha svårigheter i att sätta sig in i en persons 

upplevelse fullt ut. Om en person blir sedd, accepterad och förstådd kan upplevelsen av en 

sjukdom bli lättare för personen enligt Eriksson (1991). 

Upplevelse av att leva med cancer 

Enligt Etkind, Bristowe, Bailey, Selman och Murtagh (2016) kan personer med en 

cancersjukdom uppleva att framtiden är osäker vilket kan leda till att det blir en prioritering 

att bibehålla sin självständighet. En del kan uppleva en förlorad kontroll på grund av 

sjukdomen och de begränsningar som cancersjukdomen orsakar kan upplevas som svåra att 

acceptera (Etkind et al., 2016). Matzka et al. (2016) menar på att personer med en 

cancersjukdom kan uppleva psykisk ohälsa, exempelvis depression och ångest. En del 

personer kan bli mer motståndskraftiga mot psykisk ohälsa som är orsakad av en 

cancerdiagnos genom fysisk aktivitet enligt Matzka et al. (2016), socialt stöd kan också 

minska risken att psykisk ohälsa uppstår. Fox, Lyon och Farace (2007) poängterar att 

sjuksköterskan behöver uppmärksamma de subjektiva symtomen i större utsträckning. 

Dahlberg et al. (2013) menar på att en person lever genom sin kropp och genom en 

förändring av kroppen förändras personens livsvärld. 
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Referensram 

Livsvärlden är enligt Dahlberg et al. (2003) den verklighet som personer dagligen lever i och 

tar för givet, så länge en person lever går det inte att undgå livsvärlden. Dahlberg et al. (2003) 

menar även att livsvärlden betonar en persons upplevelser och erfarenheter som införskaffas 

under livet, erfarenheter kan avse allt från existentiella aspekter till handlingar eller föremåls 

betydelse i vardagen. Vidare menar Dahlberg och Segersten (2013) och Dahlberg et al. 

(2003) att livsvärlden är beroende av kroppen och så länge en person lever gör den det genom 

kroppen. Det betyder att en förändring i kroppen även skulle leda till en förändring av världen 

och livet (Dahlberg & Segersten, 2013; Dahlberg et al., 2003). Vidare beskriver Dahlberg et 

al. (2003) att en person inte skiljer på kroppen och jaget, utan ser det som en helhet och 

kroppen ska förstås som något subjektivt.  

 

Kroppen existerar enligt Dahlberg et al. (2003) i tid och rum samt är synlig fysiskt är kroppen 

mer än så, den är fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång, den subjektiva 

kroppen är fylld av minnen, erfarenheter och upplevelser. Kroppen blir märkbar först när 

lidande uppstår, detta då kroppen inte längre kan delta i aktiviteter utan hinder enligt 

Dahlberg et al. (2003). Ohälsa och lidande handlar om en förlorad förmåga och en förlorad 

tillgång till livet och världen, att vilja men inte kunna (Dahlberg et al., 2003).  

 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att med livsvärld som ansats i vårdandet krävs ett 

förhållningssätt där hänsyn tas till en persons levda och kanske komplexa verklighet. Hur en 

person upplever sin egen hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård är enligt Dahlberg 

och Segersten (2013) samt Dahlberg et al. (2003) är det som vården fokuserar på gällande 

livsvärlden, där syftet är att kunna stödja och stärka en person i hälsoprocesser. Dahlberg et 

al. (2003) poängterar att livsvärldsperspektivet beskriver att sjuksköterskan ska ha ett intresse 

för en persons unika berättelse och livshistoria, detta då det är genom berättelse som 

sjuksköterskan kan få tillgång till delar av en persons perspektiv av ett fenomen. När en 

person har svårigheter i att uttrycka upplevelser på ett betydelsefullt sätt, skapas problem när 

sjuksköterskan försöker förstå livsvärlden (Dahlberg et al., 2003).   

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med en malign 

hjärntumör. 
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Metod 

En analys av patografier med kvalitativ design genomfördes. Kvalitativ design kan enligt 

Henricson och Billhult (2012) innebära att syftet är att studera en persons levda erfarenheter 

av ett visst fenomen, exempelvis sjukdom. Segesten (2012) menar att upplevelselitteratur kan 

vara en självbiografi där en person beskriver sin egen sjukdomsupplevelse. Självbiografier 

kan ses som en viktig källa till kunskap om personers upplevelser (Segesten, 2012). 

Datainsamling och urval 

Sökning efter patografier genomfördes på den nationella databasen Libris. Forssblad (2016) 

menar att den nationella databasen Libris är en publik söktjänst. Libris innehåller10 miljoner 

titlar från cirka 400 svenska bibliotek och bygger på en samverkan mellan de cirka 400 

biblioteken (Forssblad, 2016). Inklusionskriterierna för urvalet var att böckerna skulle vara 

skrivna av personen själv. Personen som skrivit boken skulle ha insjuknat i en primär malign 

hjärntumör och inte blivit friskförklarad innan boken skrivits. Den insjuknande personen 

skulle vara 18 år eller äldre, böckerna skulle ha svenska som originalspråk. Böckerna skulle 

blivit publicerade mellan 2010 och 2016. Sökorden som användes var hjärntumörer, 

upplevelser och biografier. Sökning med enbart ordet hjärntumörer genomfördes vilket gav 

103 träffar, för att begränsa sökningen lades övriga sökord till. Hjärntumörer och upplevelser 

gav i kombination en träff vilket föll bort på grund av att det inte var någon patografi. 

Kombinationen av hjärntumörer, upplevelser och biografier gav ingen träff. Hjärntumörer 

och biografier som kombination gav 26 träffar. Då inklusionskriteriet för publiceringsår inte 

uppfylldes föll 14 stycken träffar bort. En träff föll bort då boken inte var skriven av den 

insjuknande personen. Det uppkom böcker som var skrivna av anhöriga vilket gjorde att tre 

stycken träffar föll bort. Ytterligare tre träffar föll bort på grund av att böckerna inte svarade 

på syftet. Vissa böcker dök upp ett flertal gånger på grund av att de blivit uppdaterade, varav 

fyra böcker föll bort. Kombinationen upplevelser och biografier gav 16 träffar där samtliga 

föll bort på grund av att de inte svarade på syftet. En bok föll bort då personen som skrev 

boken blev friskförklarad innan boken skrivits. Totalt framkom 43 böcker under sökningen. 

Av de 43 böckerna valdes 41 böcker bort då de inte svarade mot syftet eller 

inklusionskriterierna. De återstående två patografierna som fanns kvar valdes ut, “Jag ska 

inte dö idag” och “Strålmannen”. 
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Litteraturöversikt 

Sammanfattning av patografier. 

Jag ska inte dö idag 

av Pamela Andersson 

(218 sidor) 

Utgiven 2014 

Boken handlar om Pamela som föll ihop i joggingspåret på grund av ett epileptiskt anfall. 

Hon fick sedan beskedet att hon hade en tumör i hjärnan som inte gick att operera bort helt. 

Läkarna försökte operera bort så mycket som möjligt och vidare behandling var 

strålbehandling. Strålbehandlingen tog inte på hjärntumören och hon fick då 

cellgiftsbehandling. Operationen, strålningen, cellgiftsbehandlingen och hjärntumören i sig 

fick konsekvenser för hennes fysiska och psykiska välmående. Enligt henne kunde mental 

styrka, fysisk träning och kärlek tillsammans jämna ut oddsen mot hjärntumören.   

 

Strålmannen 

av Anders Södergård 

(435 sidor) 

Utgiven 2012 

Boken handlar om Anders vars liv förändrades dramatiskt efter beskedet om en hjärntumör. 

Vid beskedet studerade Anders till läkare, något som fick läggas på hyllan under 

behandlingen. Hans tidigare aktiva liv blev tvunget att omprioriteras utefter diagnosen och 

information om diagnosen, behandling och prognosen blev en viktig del i hans hantering av 

beskedet. Anders opererades men hela tumören lyckades inte att avlägsnas och vidare 

behandling bestod av strålbehandling. Hjärntumören, operationen och strålningen påverkade 

hans minne och hans psykiska hälsa. Stöd av vänner och familj var en drivkraft som hjälpte 

honom att klara av det nya livet.    

Analys 

Analysen av de två patografierna var en kvalitativ innehållsanalys och utgick från hur 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver manifest kvalitativ innehållsanalys med latenta 

inslag. 

 

Böckerna som valdes ut lästes ett flertal gånger individuellt för att en uppfattning om 

patografiernas innehåll skulle bildas. Därefter plockades meningsenheter ut individuellt, de 
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valda meningsenheterna diskuterades sedan och jämfördes mot syftet. Meningsenheter som 

inte svarade på syftet plockades bort. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

meningsenhet är en bärande del av texten. Meningsenheten kan utgöras av ord, meningar 

eller stycken från texten som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därefter kondenserades de valda meningsenheterna. Syftet med 

kondenseringen var att korta ned texten samtidigt som kärnan i meningsenheten behölls. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kondensering av meningsenheterna en process där 

texten kortas ned och blir mer lätthanterlig, det centrala innehållet skall bevaras och inget 

betydelsefullt skall försvinna. 

 

Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapades en textnära kod som skulle gå att koppla 

till meningsenheten. Texten abstraheras efter kondensering ned till en kod enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att koden kort skall 

beskriva innehållet av meningsenheten. Koder skapas alltid med hänsyn till meningsenhetens 

sammanhang och är ett redskap som skall hjälpa till att reflektera över data som samlades in 

på ett nytt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Därefter skrevs meningsenheterna, kondenseringarna och koderna ut i pappersformat som 

sedan klipptes i remsor. Detta var för att förenkla det slutliga steget i analysförfarandet som 

var att skapa kategorier. Remsorna med meningsenhet, kondensering och kod jämfördes med 

varandra utifrån kodernas likheter och olikheter. Utifrån dess likheter och olikheter delades 

de sedan in i kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att koder som har liknande 

innehåll bildar en kategori. Kategorier är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

närbesläktade med varandra, där emot skiljer sig innehållet mellan kategorierna. Kategorierna 

beskriver innehållet av koderna på en beskrivande, manifest nivå, och underkategorier kan 

förekomma (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen resulterade i fem kategorier. Exempel 

på analysförfarandet finns i Bilaga 1. 

 

Resultat 

I analysen framkom följande fem kategorier: Hjärntumören gav kroppslig påverkan, Tappade 

kontrollen över sitt liv, Förnekade hjärntumören, Livet blev en kamp samt Stöd var 

betydelsefullt. Kategorierna beskrev hur vuxna personer upplevde att leva med en malign 

hjärntumör (Figur 1). 
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Figur 1 Resultat med kategorier 

Hjärntumören gav kroppslig påverkan 

Biverkningar från de olika behandlingarna gav en upplevelse av att kroppen och energinivån 

blev påverkade, vilket i sin tur påverkade hur det var att leva. Trötthet beskrevs som en av de 

jobbigaste biverkningarna och uppstod efter samtliga behandlingar samt gav en upplevelse av 

att sömnbehovet ökade. Det kunde vara svårt att förstå att tröttheten skulle bli värre i och med 

att behandlingarna fortgick. Då orken inte längre fanns som innan behandlingarna påverkade 

det vardagen (Andersson, 2014; Södergård, 2012).  

 

Personerna kunde uppleva huvudvärk både som symtom men även som biverkning av 

operationen (Andersson, 2014; Södergård, 2012). Då huvudvärk kunde uppstå som symtom 

gav beskedet om den maligna hjärntumören en upplevelse av att huvudvärken minskade 

(Södergård, 2012). Andra biverkningar från operationen var en halvsidig förlamning och 

talsvårigheter. Talsvårigheter gav en upplevelse av frustration då svårigheter i att 

kommunicera med närstående uppstod. Frustration fanns även över att inte kunna uttrycka sig 

som önskat. Talsvårigheterna kvarstod ett tag efter operationen men blev lindrigare med 

tiden, vilket gav en upplevelse av att nästan ha samma talförmåga som innan operationen 

(Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

 

Läkarna sa att det också skulle påverkas, men pilutta dig tumören, jag 

pratar nästan lika fort som innan operationen (Andersson, 2014, s 125). 

 

Strålbehandlingen gav en biverkning i form av hjärntrötthet, vilket gjorde att det blev jobbigt 

att vistas i stökiga miljöer samt svårigheter i att hantera många intryck på samma gång 
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(Andersson, 2014; Södergård, 2012). Minnesproblem kunde också upplevas till följd av 

strålbehandlingen. Då minnesproblemen blev bestående krävdes en anpassning efter 

situationen och livet kunde inte fortsätta som innan, vilket gav en upplevelse av en jobbig 

känsla (Södergård, 2012). Hårförlusten som strålbehandlingen orsakade var en smärtsam 

upplevelse både fysiskt och psykiskt. De fysiska biverkningarna bidrog till en insikt om att 

livet förändrats och att situationen blivit annorlunda jämfört med innan diagnosen 

(Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

 

Behandling av hjärntumören skedde även med cellgifter, vilket också gav biverkningar i form 

av illamående, trötthet, öm hud och skelettdepression. Biverkningarna påverkade relationen 

till närstående, exempelvis att krama barnen, gav en smärtsam upplevelse då huden var öm. 

Andningen kändes även påverkad av cellgifterna vilket gjorde att den kunde kännas tung vid 

lätt ansträngning. Biverkningar av cellgiftsbehandlingarna bidrog till att kroppen inte längre 

orkade som innan, vilket gav en upplevelse av att kroppen svikit. Även om biverkningarna 

var en jobbig upplevelse, gick det att lära sig leva med dem. Biverkningar som magsmärtor 

och illamående kunde ses som en del av livet (Andersson, 2014). 

 

Tappade kontrollen över sitt liv 

Hjärntumören medförde en upplevelse av kontrollförlust och maktlöshet (Andersson, 2014; 

Södergård, 2012). De upplevde att hjärntumören ständigt kom med nya överraskningar och 

att bristen på kontroll var tuff. Då det inte gick att förutse hur vardagen och livet skulle 

påverkas av behandlingarna gav detta en upplevelse av att leva med ovisshet (Andersson, 

2014). Kontrollförlusten gav även en rädsla inför behandlingarna, där rädslan handlade om att 

inte vara sig lik, att inte vakna upp efter operationen och hur livet skulle bli efter 

behandlingarna. Rädslan gjorde att livet slutades tas för givet (Andersson, 2014; Södergård, 

2012). Chock kunde uppstå vid beskedet och det gjorde att det fanns svårigheter i att ta in 

läkarens ord till fullo. Detta då det kändes som att hjärnan blockerades från att ta in beskedet. 

Hjärntumören beskrevs som en mardröm och orsakade skräck. Skräcken gav en upplevelse av 

att den tog stryptag kring hjärtat (Andersson, 2014). Ångest samt dödsångest förekom både 

vid beskedet av hjärntumören men även som biverkning till följd av strålbehandlingen. Något 

som beskrevs som en ångestladdad upplevelse var att berätta för anhöriga om 

sjukdomsbeskedet. När barn fanns med i bilden beskrevs det som väldigt tufft att berätta om 

hjärntumören. Då barnen var ledsna och inte gick att trösta uppkom en känsla av maktlöshet 
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över situationen. Kontrollförlust och maktlöshet kunde upplevas även när behandlingarna 

eller dess biverkningar inte gick att påverka (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

   

Det gick ett antal veckor då jag av och till fick ångestattacker, och även 

om jag visste att det kan bli så efter att man strålat hjärnan sökte jag inte 

vård. (Södergård, 2012, s. 378). 

 

Den maligna hjärntumören gjorde att livet fick nya förutsättningar vilket gav en upplevelse 

av att livet tog en helomvändning. Detta gjorde att det kunde upplevas som att livet blev 

uppdelat i före och efter diagnosen, vardagen skulle aldrig mer bli sig lik och livet var inte 

längre var bekymmerfritt. Beskedet om hjärntumören gav en upplevelse av att ha fått en 

dödsdom och en känsla av att leva med döden i hasorna. Känslan av att ha fått en dödsdom 

ledde i sin tur till ännu mer rädsla och en känsla av ovisshet (Andersson, 2014; Södergård, 

2012). Rollen som patient bidrog till en känsla av kontrollförlust, detta då det kunde upplevas 

som ett tvång att lita på neurokirurgerna och att medbestämmanderätten försvann (Södergård, 

2012). 

 

Hjärntumören medförde en känslomässig påverkan vilket kunde uttrycka sig i att uppleva 

trötthet och ilska över tumören (Södergård, 2012). Det kunde även uttrycka sig i att gråta 

över allting som hjärntumören medförde, exempelvis kontrollförlusten. Biverkningar från 

diverse behandlingar gav en upplevelse av förödmjukelse, på grund av att de gav en känsla av 

att vara utlämnad. När kontrollförlust över biverkningar, som exempelvis epileptiska anfall, 

uppkom gav det en upplevelse av att inte kunna ta hand som sig själv (Andersson, 2014). 

Dåligt samvete över hjärntumören förekom, detta då personerna upplevde att hjärntumören 

var deras egna fel, trots att hjärntumören låg bortom deras kontroll (Andersson, 2014; 

Södergård, 2012).   

 

Vid några tillfällen har jag fått frågan om det inte är jobbigt att gå och 

tänka på döden varje dag, men det handlar inte om tankar på döden utan 

om tankar på livets skörhet. Det fungerar som en nyttig påminnelse om att 

allting kan ta slut när som helst (Södergård, 2012, s. 392). 

 

Känslorna pendlade och hjärntumören kunde inge både tuffa dagar och dagar av glädje. 

Genom att acceptera hjärntumören och situationen kunde fokus läggas på det som gav en 
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positiv upplevelse (Andersson, 2014; Södergård, 2012). Det ansågs viktigt att få vara 

densamma mentalt efter operationen, när detta kunde upplevas gjorde det att begränsningar 

som uppstod var svåra att inse. Det kunde uppkomma olika strategier för att klara av livet, där 

en var att inte ta ut det negativa i förskott utan leva efter “ den dagen den sorgen principen” 

(Södergård, 2012). 

 

Dessutom kan ”det bästa” vara något helt annat än det man föreställt sig 

om livet, så det hela handlar om att anpassa sig efter nya förutsättningar, 

oberoende av vad man tycker om dem. Kort och gott handlar det om att 

gilla läget (Södergård, 2012, s. 354). 

Förnekade hjärntumören 

Hjärntumören försökte först att förnekas och var svår att inse, detta genom att intala sig att 

sjukvårdspersonal gjort ett misstag och blandat ihop bilderna samt att hjärntumören inte var 

deras. Då en känsla av att vara frisk infann sig kändes beskedet overkligt. Genom att låtsas 

vara frisk lyckades hjärntumören förträngas (Andersson, 2014; Södergård, 2012). Först när 

det blev tal om operation kunde allvaret förstås, vilket gav en upplevelse av att verkligheten 

kom ikapp (Södergård, 2012). När hårförlust uppkom till följd av behandling uppkom även 

en jobbig känsla, på grund av att det inte längre gick att låtsas vara frisk (Andersson, 2014). 

Då biverkningar inte förekom hela tiden kunde hjärntumören lätt glömmas bort, vilket i sin 

tur gav en upplevelse av att vara som innan diagnosen. Genom att inte stå på någon medicin 

fanns det en möjlighet till att njuta av livet och att inte uppleva sig som allvarligt sjuka 

(Andersson, 2014; Södergård, 2012). En känsla av att vara stark inifrån och ut gav en 

upplevelse av att vara oövervinnerlig och att hjärntumören skulle besegras. Då det fanns 

perioder av svaghet kunde den egentliga känslan förskönas, då det fanns en vilja att upplevas 

som stark inför andra (Södergård, 2012). 

 

Livet är lömskt ibland. Just när man känner sig som starkast och friskats 

och hoppet dansar jenka i blodomloppet visar det sig att det i själva 

verket var tvärtom (Andersson, 2014, s.141). 

Livet blev en kamp 

Hjärntumören gjorde att personerna upplevde att livet blev en kamp för att undvika döden, 

något annat alternativ än att överleva fanns inte. Det kunde ses som att en ny resa började och 
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att resan var för livet som innebar att kämpa mot hjärntumören, där det var av vikt att göra 

vad de kunde i kampen. Behandlingarna valdes att ses som något positivt och som att de gav 

mer tid att leva. Hopp var något som uppkom, det fanns hopp om att behandlingarna skulle 

hjälpa till i kampen mot hjärntumören (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

 

Livet kunde upplevas som en tävling mot hjärntumören, där en upplevelse av kontroll över 

biverkningarna gav en känsla av övertag. Det förekom bakslag av behandlingar där det kunde 

kännas svårt att klara av att resa sig igen, men det fanns även behandlingar som klarades av 

utan allt för många omkull körningar. När det fanns en upplevelse av att hjärnan och psyket 

inte samarbetade, blev den inre styrkan viktig. Genom att minnas de lyckliga stunderna 

framkom en upplevelse av att styrka tillkom och att orken ökade. Det beskrevs att det fanns 

mycket att vara lycklig och tacksam över i livet, som att livet inte tagit slut (Andersson, 

2014). En upplevelse av att ha fått en ny chans till livet förekom, vilket gjorde att fokus blev 

på det positiva istället för det negativa. Medicinska kunskaper sågs som något positivt, då de 

var till hjälp i processen att hantera den maligna hjärntumören (Södergård, 2012). Samtidigt 

som det var viktigt att vara stark, fanns en upplevelse av att det var lika viktigt att tillåta sig 

att vara svag (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

 

Fysisk aktivitet var viktigt då det gav en upplevelse av att skräcken hjärntumören orsakade 

minskade. Något annat som beskrevs som viktigt var vänner. Sättet att kunna umgås med 

vänner, träna och att leva blev påverkat av hjärntumören, vilket gjorde att personerna 

upplevde att hjärntumören övertagit livet (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 

Stöd var betydelsefullt 

Det framkom att stöd från vänner och familj var viktigare och betydde mer än vad som 

förväntades. En upplevelse av att vänner och familj brydde sig, gav styrka, ork till att fortsätta 

och en känsla av att aldrig vara helt ensam. Vänner och familjs stöd bidrog samtidigt till 

lyckan de insjuknande kunde känna trots hjärntumören. Tacksamhet uppkom och kunde ge en 

upplevelse av att det var det som räddat personerna från de jobbiga stunderna hjärntumören 

och behandlingarna gav (Andersson, 2014; Södergård, 2012). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Enligt Henricson och Billhult (2012) har en kvalitativ design för avsikt att studera ett visst 

fenomen och kan användas för att nå en förståelse för hur en person upplever det valda 

fenomenet.  Kvalitativ data kan samlas in från exempelvis berättelser. Innehållet i berättelsen 

blir det material som analyseras och tolkas menar Henricson och Billhult (2012), genom att 

beskriva en persons verklighet går det att få förståelse och insikt. En kvalitativ design ansågs 

som lämplig då syftet var att beskriva och förstå hur personer upplevde ett fenomen. Då 

patografier ses som berättelser innebär det också att en kvalitativ design är passande. 

 

Vetenskapliga artiklar kunde använts till studien och Friberg (2012) beskriver att en 

anledning till att använda vetenskapliga artiklar kan vara för att få en överblick över ett 

område eller för att göra en beskrivande sammanställning. Dahlborg Lyckhage (2006) 

poängterar att biografier kan analyseras för att få en förståelse för en persons upplevelser av 

hälsa, lidande och vård. Biografier har även ett fokus på en persons livsvärld och kan vara ett 

bra alternativ när problemformulering och syfte fokuserar på en persons upplevelse av 

livsvärlden enligt Dahlborg Lyckhage (2006). Biografier kan ge en mer beskrivande och 

djupare bild av upplevelser av ett visst fenomen samt ses biografier som en primärkälla 

(Dahlborg Lyckhage, 2006). Patografier sågs som ett passande val då det är en biografi 

skrivet av en person som insjuknat i sjukdom. Då studien fokuserade på att få en djupare bild 

av personers upplevelse av att leva med en malign hjärntumör ansågs patografier mer 

lämpligt än vetenskapliga artiklar. Patografier ansågs också mer lämpligt då en förståelse för 

hur en person upplevelse ville nås. Friberg (2012) poängterar också att vetenskapliga artiklar 

kan innehålla data som redan blivit bearbetad av någon annan, upplevelserna har redan blivit 

tolkade. Däremot kan vetenskapliga artiklar ge fler källor och en större bredd nås (Friberg, 

2012). Enligt Segesten (2012) uttrycker biografier vad som finns i författarens huvud och 

bedöms som en trovärdig källa, trots att de består av författarnas egna tolkningar. Detta beror 

på att förlagen gör en bedömning av trovärdigheten och den litterära kvaliteten innan 

publicering (Segesten, 2012). Patografier ansågs vara ett lämpligt val då det uttryckte vad 

som fanns i författarens huvud vid skrivningstillfället. En nackdel var dock att patografierna 

inte gav den bredd som skulle kunnat nås om vetenskapliga artiklar analyserats.  
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En empirisk studie övervägdes att genomföras, dock menar Jonsson, Heuchemer och 

Josephsson (2012) att resultatet vid intervjuer på olika sätt är beroende av det sociala 

sammanhanget. Utifrån de sociala signaler som kommer från den som intervjuar kan 

berättaren redigera sin berättelse, där betydelsefull fakta kan gå förlorad (Jonsson et al., 

2012). Patografier ansågs som ett mer lämpligt val än intervjuer till studien. Detta då 

resultatet säkrare svarade på syftet med tanke på att det inte fanns frågor som kunde tolkas 

olika. Resultatet hade kunnat bli påverkat genom ett observerat kroppsspråk och följdfrågor, 

vilket inte kunde ske av patografier. En diskussion mellan intervjuaren och berättaren skulle 

kunna uppstå, vilket hade kunnat leda till att berättaren uteslutit delar av berättelsen på grund 

av diskussionen och gett en negativ påverkan på resultatet. Patografier förhindrade en sådan 

påverkan. Olsson och Sörensen (2011) menar på att vid intervjuer kan informationen 

kompletteras vilket vanligtvis inte går att göra vid personberättelser. Vid personberättelser 

kan eventuella oklarheter inte klargöras, vilket kan ske vid intervjuer (Olsson & Sörensen, 

2011). En svaghet med att använda patografier var att eventuella oklarheter inte kunde redas 

ut genom frågor till berättaren. 

 

Enligt Östlundh (2012) kan det vara av vikt att se över sökorden om sökningen inte ger 

tillräckligt med träffar eller för många träffar, där ett sätt kan vara att ta bort ett sökord. Det 

kan vara bra att använda sig av olika avgränsningar vid sökningar av litteratur exempelvis tid 

(Östlundh, 2012). Urvalet av personer bör vara sådant att det bara inkluderar de som faktiskt 

upplevt det som är i fokus för aktuell studie (Henricson & Billhult, 2012). Det kunde vara 

passande att ta bort sökordet upplevelser för att få bättre sökträffar. Inklusionskriteriet 

gällande begränsningar på tid kunde vara relevant med avseende på att upplevelserna av 

behandlingarna speglar de behandlingar som kan vara aktuella i dagsläget. Östlundh (2012) 

poängterar att vetenskapligt material är en färskvara. För att få ett homogent resultat valdes 

inte personer som blivit friskförklarade, då det kunde påverkat synen på hur det var att leva 

med en malign hjärntumör. Begränsningen att bara utgå från patografier med svenska som 

originalspråk kunde ses som både en styrka och en svaghet. Det var en styrka då inga 

upplevelser missades eller ändrades på grund av en felaktig översättning. Det kunde däremot 

vara en svaghet då patografier som kunde innehålla upplevelser som varit aktuella uteslöts. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) har kontexten i analysenheten betydelse för studiens 

syfte. Där sådant som kön, ålder, familjesituation samt religiös och kulturell tillhörighet har 

betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka möjligheterna att beskriva området 
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utifrån olika erfarenheter kan det vara av vikt att ha med personer från olika grupper, som 

kön och ålder enligt Graneheim och Lundman (2004). En styrka var att ha med personer av 

olika kön, familjesituation samt utbildningsnivå. Detta ökade chanserna att resultatet beskrev 

upplevelser grundade på olika erfarenheter och resultatet blev överförbart på både män och 

kvinnor. En svaghet kunde där emot vara att det enbart var två personers upplevelser och att 

det därmed kan vara svårt att överföra resultatet på en större grupp. Storleken på 

analysenheten har också betydelse enligt Graneheim och Lundman (2004), en för stor 

analysenhet kan vara svår att hantera i analysprocessen. Henricson och Billhult (2012) menar 

på att det är bättre att hitta färre personer med olika erfarenheter än att ha en stor och 

homogen grupp. Under analysprocessen kunde det vara en fördel att ha två patografier, trots 

att fler patografier kunde inkluderas. Det kunde dock vara en risk att det blev en större och 

homogen grupp, vilket kunde göra materialet svårare att hantera under analysprocessen. 

 

Enligt Watt Boolsen (2009) kan innehållsanalys användas som ett sätt att analysera dokument 

och texter, där kvalitativ innehållsanalys används för att nå en förståelse. Enligt Danielsson 

(2012) beskriver Graneheim och Lundman (2004) kvalitativ innehållsanalys på ett klart och 

tydligt sätt. Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns olika fördelar med en 

kvalitativ innehållsanalys, en av fördelarna kan vara att analysmetoden går att anpassa efter 

en studies syfte och till data av olika kvalitet. Danielsson (2012) poängterar att det är av vikt 

att stegen i analysen beskrivs tydligt för att kunna uppnå en hög tillförlitlighet. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att en manifest analys beskriver det synliga innehållet och 

uttrycks i kategorier på en textnära beskrivande nivå. En latent analys beskriver det som står 

mellan raderna, det dolda innehållet och handlar om att nå det underliggande budskapet enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Genom att arbeta allt för textnära menar Graneheim och 

Lundman (2004) att det kan utgöra ett problem, att enbart använda en manifest nivå kan bidra 

till att helheten går förlorad. Inslag av latent insats kan vara nödvändigt för att resultatet skall 

bli meningsfullt och begripligt (Graneheim & Lundman, 2004). För att nå en förståelse och 

kunna svara på syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys. Det ansågs lämpligt att utgå från 

hur Graneheim och Lundman (2004) beskriver kvalitativ innehållsanalys, då den var 

lättförståelig med tydliga steg. Meningsenheterna tolkades manifest med latenta inslag, detta 

för att få ett begripligt resultat och för att inte förlora helheten. 

 

Stora meningsenheter kan vara svårhanterade i analysförfarandet enligt Graneheim och 

Lundman (2004), detta då flera upplevelser kan rymmas i samma meningsenhet. I och med 
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att analysen framskrider medför stora meningsenheter en risk att delar av innehållet går 

förlorat, medan för små meningsenheter kan medföra att resultatet inte blir fokuserat 

(Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet var att en del meningsenheter var stora, vilket 

gjorde att de blev svårhanterliga. Dock kunde de inte väljas bort eftersom meningsenheterna 

svarade på syftet. En del meningsenheter blev stora på grund av att vissa meningar var väldigt 

långa. Hela meningen var tvungen att tas med vilket orsakade en stor meningsenhet. En 

annan svaghet var att en del meningsenheter blev korta. För att kunna förstå upplevelsen 

inkluderades sammanhanget i meningsenheten vilket då gjorde den längre. På det sättet gick 

det att undvika att resultatet blev ofokuserat. 

Resultatdiskussion 

Leva med malign hjärntumör gav en upplevelse av att leva i en berg- och dalbana, då 

hjärntumören ständigt kom med förändringar som medförde nya förutsättningar både fysiskt 

och psykiskt. Anpassning efter det nya förutsättningarna blev en del av att leva med en 

malign hjärntumör. 

 

Resultatet visade på en upplevelse av trötthet i olika former, vilket påverkade energinivån 

negativt och vardagen blev därmed upplevd som förändrad och jobbigare. Resultatet stödjs av 

Lovely et al. (2013) samt Arber et al. (2010) som beskriver att personer med en malign 

hjärntumör kan uppleva att de får mindre energi, som i sin tur kan leda till att de upplever 

trötthet vilket upplevs som ett stort problem. Däremot beskriver Arber et al. (2010) att trötthet 

är ett symtom som sällan dokumenteras. En person upplever genom sin kropp enligt Dahlberg 

et al. (2003), därför är det viktigt att sjuksköterskan betraktar varje persons unikhet. Genom 

berättelse kan sjuksköterskan få tillgång till vissa delar av en persons perspektiv poängterar 

Dahlberg et al. (2003). Vilket skulle kunna leda till att ett subjektivt symtom som trötthet 

beaktas och därmed skulle kunna bli hanterbart.  

 

Kontrollförlust och maktlöshet visade sig när det inte gick att förutse hur vardagen skulle 

påverkas av behandlingarna och när biverkningar inte kunde påverkas. Detta gav en 

upplevelse av att framtiden var oviss. För att hantera kontrollförlusten kunde personerna ha 

en positiv inställning. Lovley et al. (2013) samt Molassiotis, Wilson, Brunton, Chaudhary, 

Gattamaneni och McBain (2010) stödjer resultatet och menar på att skapandet av en positiv 

attityd är en viktig del i att hantera hjärntumören samt att det går att tänka positivt trots 

kontrollförlusten och en oviss framtid. Adelbratt och Strang (2000) beskriver att en coping 
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strategi är att tänka positivt, vilket också stödjer resultatet. Dahlberg och Segersten (2013) 

samt Dahlberg et al. (2003) beskriver att det är av vikt att sjuksköterskan tar reda på hur en 

person upplever sin egen hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och sin vård för att kunna 

stödja och stärka en person i hälsoprocessen. Genom att sjuksköterskan har ett intresse för en 

persons berättelse och livshistoria kan sjuksköterskan få tillgång till delar av en persons 

upplevelse av hälsa enligt Dahlberg et al. (2003). Detta gör även att subjektiva symtom kan 

uppmärksammas. Strang, Strang och Ternestedt (2001) beskriver att genom samtal och att få 

information kan en person återfå kontrollkänslan. När sjuksköterskan får del av upplevelsen 

av hälsa går det att anpassa samtalet och ge information på ett lämpligt sätt så att känslan av 

kontroll kan återfås. 

 

Resultatet visade på att den maligna hjärntumören förnekades och kunde vara svår att inse då 

personerna kände sig friska. Den kunde även bortförklaras som ett misstag från 

vårdpersonalens sida. Resultatet står dock i motsats till Adelbratt och Strang (2000) som 

menar att förnekelse kan vara ett sätt för en person att slippa tänka på döden. Det stärks inte 

heller av Strang et al. (2001) som istället menar på att en person uttrycker förnekelse istället 

för direkta termer av att de upplever dödsångest. Resultatet visade på att personerna upplevde 

dödsångest men att den uttryckte sig enbart vid sjukdomsbeskedet. Det skulle dock kunna 

vara möjligt att förnekelsen uttryckte sig för att slippa tänka på döden och istället för 

dödsångest. Enligt Dahlberg och Segersten (2013) och Dahlberg et al. (2003) är det av vikt 

att se kroppen som en helhet, detta då kroppen är mer än bara fysisk. Kroppen är fysisk, 

psykisk, existentiell och andlig på samma gång. Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att en 

person inte skiljer på kroppen och jaget, utan ser det som ett helhetsperspektiv. Det är av vikt 

att sjuksköterskan uppmärksammar förnekelsen detta då den skulle kunna röra sig om 

dödsångest. Enligt Strang et al. (2001) skulle sjuksköterskan kunna minska ångesten genom 

samtal med personen. 

 

Resultatet visade på att livet med en malign hjärntumör blev en kamp för att leva. I den 

kampen blev behandlingarna viktiga då de gav en upplevelse av att förlänga livet. 

Heimamans och Tahpoorn (2002) samt Mirimanoff et al. (2006) styrker det här resultatet. Då 

det viktigaste målet som personer med en malign hjärntumör beskriver är att överleva 

tumören, därför kan personerna sätta sitt hopp på behandlingarna och att de ska hjälpa dem 

att överleva (Heimamans & Tahpoorn, 2002; Mirimanoff et al., 2006). En persons livsvärld 

är den verklighet som en person lever i enligt Dahlberg et al. (2003). Livsvärlden betonar en 
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persons upplevelser och erfarenheter (Dahlberg et al., 2003). Enligt Dahlberg et al. (2003) 

kan erfarenheter avse föremåls betydelse i vardagen. Behandlingar kunde ses som 

betydelsefulla enligt resultatet. Resultatet visade också på att träningen hade betydelse i 

vardagen, vilket skulle kunna ses som en betydelsefull erfarenhet. Dahlberg och Segersten 

(2013) och Dahlberg et al. (2003) menar att livsvärlden är beroende av kroppen och att en 

förändring i kroppen skulle kunna leda till en förändring av livet. En malign hjärntumör kan 

ses som en förändring i kroppen, resultatet visade på att den maligna hjärntumören 

förändrade personernas livsvärld. Förändringen som den maligna hjärntumören innebar 

gjorde att livet inte längre var självklart utan det blev en kamp. 

 

Enligt resultatet var stöd från vänner och familj betydelsefullt och ingav en vilja att fortsätta 

kämpa. Detta styrks av Lovely et al. (2013) som beskriver att stöd från familj och vänner 

kunde vara en viktig faktor för att klara av att hantera hjärntumören. Dahlberg et al (2003) 

menar att det är viktigt att visa hänsyn till en persons komplexa verklighet. Vården ska 

fokusera på att stödja och stärka en person i processen att återfå hälsa enligt Dahlberg och 

Segersten (2013) samt Dahlberg et. al (2003). Genom att visa ett intresse för en persons 

berättelse kan sjuksköterskan få tillgång till en persons upplevelse av ett visst fenomen enligt 

Dahlberg et al. (2003). Schubar et al. (2010) beskriver att det krävs en förståelse för den 

psykosociala påverkan en hjärntumör har, för att en person med en malign hjärntumör ska 

kunna få optimalt stöd. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till en persons livsvärld för att personen 

ska kunna få optimalt stöd. Lovley et al. (2003) beskriver även att det kunde upplevas som 

svårt att finna stöd. I resultatet framkom inte att stöd var något som var svårt att finna. Det 

som framkom i resultatet var det fanns ett socialt stöd från omgivningen och att detta var 

tillräckligt för personerna i studien.  

Slutsats 

Personer med en malign hjärntumör upplevde trötthet, talsvårigheter, kontrollförlust och att 

relationen till närstående blev påverkad, vilket i sin tur gjorde att sättet att leva förändrades. 

För att hjälpa en person att återfå hälsa är det av vikt att detta uppmärksammas tillräckligt av 

sjuksköterskan. Ett sätt att uppmärksamma detta kan vara genom att öppna upp för samtal där 

sjuksköterskan beaktar en persons unikhet samt att utifrån den ge information om exempelvis 

behandlingar och dess biverkningar. Resultatet skulle kunna användas för att sjuksköterskor 

ska kunna utveckla en förståelse för hur en person kan uppleva att det är att leva med en 
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malign hjärntumör. Det framkommer tydligt i studien att sjuksköterskan kan ha en betydande 

roll för hur en person upplever hälsa, lidande, välbefinnande och den vård som bedrivs.  

 

Vidare forskning är viktigt inom området, då det kan bidra till ytterligare förståelse och 

kunskap för sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan då kan förstå vikten av att erbjuda ett 

samtal skulle det kunna leda till att vården för personer med malign hjärntumör förbättras. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att beskriva hur personer med en malign 

hjärntumör upplever stöd från sjukvården och hur en känsla av kontroll kan återfås. 

Självständighet  

Linnéa N. sökte fram artiklar för bakgrunden och Elin Y. sökte fram information om 

hjärntumörer, de förde sedan en diskussion om vad som var relevant mellan varandra. Linnéa 

N. och Elin Y. har tillsammans sökt efter patografier för analysen och har tillsammans aktivt 

medverkat i stegen för analysen. Linnéa N började läsa in sig på metodlitteraturen och skrev 

ned ett första utkast för metoden som Elin Y. sedan läste in sig på och kompletterade det 

första utkastet. Den teoretiska referensramen läste både Linnéa N. och Elin Y. in sig på om 

livsvärld och diskuterade sedan tillsammans vad som skulle vara med. Linnéa N. och Elin Y. 

sökte båda efter artiklar till resultatdiskussionen och diskuterade vad som var relevant. 

Linnéa N. ansvarade för metoddiskussionen och Elin Y. ansvarade för resultatdiskussionen. 

Båda var delaktiga i båda delarna av diskussionen genom att diskutera struktur, formuleringar 

och innehåll. 
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Bilaga 1 Exempel på analysförfarande 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag är yr, har ont i huvudet och vill 

inte göra annat än blunda och 

somna om (Södergård, 2012). 

Jag har ont i huvudet och vill bara 

blunda och somna om Jag har ont i huvudet 

 

Hjärntumören gav 

kroppslig påverkan 

Jag har lärt mig leva med lite 

magsmärtor och ett stänk av 

illamående… Det hör till livet, 

vare sig man har en cancertumör i 

hjärnan eller inte (Andersson, 

2014). 

Jag har lärt mig leva med magsmärtor 

och illamåendet 

Leva med magsmärtor och 

illamående  

Hjärntumören gav 

kroppslig påverkan 

Och jag minns hans tårar som skar 

i hjärtat och den där obarmhärtiga 

känslan av maktlöshet som 

infinner sig när man inte kan trösta 

sina barn för att det inte finns 

någon tröst (Andersson, 2014). 

Känslan av maktlöshet var 

obarmhärtig för att det inte finns 

någon tröst. 

Maktlösheten var 

obarmhärtig. 

 

Tappade kontrollen över 

sitt liv 

Jag känner mig riktigt trött i 

kroppen, och nu orkar jag snart 

inte mer. Den här känslomässiga 

berg-och-dalbanan måste få ett 

slut snart. Bara inte vagnen jag 

sitter i spårar ur och kraschar 

(Södergård, 2012). 

Den känslomässiga berg-och-dalbanan 

måste få ett slut 

Känslomässig berg-och-

dalbana  

Tappade kontrollen över 

sitt liv 
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Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det kan inte stämma. Det måste ha 

blivit något fel, eller så måste 

någon ha gjort ett misstag 

(Södergård, 2012). 
Det måste ha skett ett misstag Skett ett misstag 

 

Förnekade hjärntumören 

Jag hade fått en informationsfolder 

från Karolinska sjukhuset efter 

beskedet: ”Barnen och sjukdom”, 

men jag vägrade ens titta i den. 

Jag klarade inte av det. Bara 

undertiteln fick det att vända sig i 

magen: ”Barn som anhörig till 

allvarligt sjuk förälder.” Nej. Det 

är inte jag (Andersson, 2014). 

”Barn som anhörig till allvarligt sjuk 

förälder.” Nej. Det är inte jag. 

Sjuk förälder, det är inte 

jag. 

 

Förnekade hjärntumören 

Jag ska klara det här. Som sagt, 

det finns inget alternativ 

(Södergård, 2012). 

Jag ska överleva, inget annat är något 

alternativ 

Det finns inget annat 

alternativ än överleva 

 

Livet blev en kamp 

Jag kämpade för mitt liv, tårarna 

kom fortfarande i sömnen, men 

samtidigt var det en mycket 

starkare känsla än rädsla som 

forsade genom mina ådror 

(Andersson, 2014). 

Jag kämpade för mitt liv, men i mig 

fanns en mycket starkare känsla än 

rädsla. Jag kämpade för mitt liv 

 

Livet blev en kamp 

Jag vill inte tänka på det 

egentligen, för det blir som det 

blir, men vad jag vet säkert är att 

hennes stöd betyder mer än jag 

någonsin kunnat föreställa mig 

(Södergård, 2012). 

Hennes stöd betyder mer än vad jag 

kunde föreställa mig Stödet betydde mycket 

 

Stöd var betydelsefullt 
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Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Mitt hjärta känns större än innan 

operationen. Det är som att det är 

sprängfyllt av tacksamhet och 

lycka över allt stöd från gamla 

vänner, kollegor och fullständiga 

främlingar som följt min kamp 

mot tumören via sociala medier 

(Andersson, 2014). 

Mitt hjärta är sprängfyllt av 

tacksamhet och lycka för allt stöd. Tacksamhet över stöd 

 

Stöd var betydelsefullt 

 

 


