
!

!

         Utbildningsprogram för
                            Sjuksköterskor. 180 hp 

Kurs: 2VÅ60E 
HT 2016 

Examensarbete, 15 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED 
HJÄRNTUMÖR                                

- En litteraturstudie baserad på självbiografier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Elin Roshäll 
Frida Almlöf 

 
 



!

!

Titel Kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör 
- En litteraturstudie baserad på självbiografier 
 

Författare Elin Roshäll och Frida Almlöf 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Handledare Pernilla Mölhede 

Examinator Lise-Lotte Ozolins 

Adress Linnéuniversitetet, Institution för hälso- och vårdvetenskap 
315 95 Växjö 

Nyckelord Hjärntumör, kvinnor, självbiografi, upplevelser 

 
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Cirka 600 kvinnor i Sverige drabbas av hjärntumör varje år. Symtom och 
behandling ser olika ut beroende på hjärntumörens lokalisation och utbredning. Livet 
förändras och framtiden blir oviss i samband med diagnostisering, sjuksköterskan har en 
betydande roll under sjukdomstiden. Familjen blir också drabbad, vardagen är inte längre sig 
lik och prioriteringarna förändras. 
Syfte: Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör. 
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på fem självbiografier skrivna av 
kvinnor. Urvalet begränsas utifrån beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. En manifest 
innehållsanalys har används vid analys av data.  
Resultat: Kvinnornas upplevelser av att leva med hjärntumör beskrivs genom tre kategorier 
och tio underkategorier. Det framkommer att kvinnor kan känna både välbefinnande och 
lidande under sjukdomstiden. Upplevelserna beskrivs på olika sätt hos kvinnorna men rädsla 
och att finna styrka trots sjukdom är framträdande. En annan faktor som upplevs av betydelse 
är stöd från omgivningen, i form av familj, vänner och vårdpersonal. 
Slutsats: I studiens resultat framkom det att kvinnor som lever med hjärntumör uppnådde 
välbefinnande när de accepterade sjukdomen. Omprioritering och att se livet på ett nytt sätt 
blev tydligt. Kvinnorna upplevde lidande genom en förändrad identitet, rädsla, ensamhet, 
hopplöshet och förtvivlan över barnen. Sjuksköterskan måste därför se varje kvinna som unik 
för att skapa bästa möjliga vård.  
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INLEDNING 
 
När en person drabbas av en hjärntumör förändras hela livsvärlden eftersom tidigare 
fungerande funktioner som personen inte reflekterar över nu kan ha blivit nedsatta. Kvinnor 
kan uppleva att deras verklighet faller samman, framtiden och allt däromkring blir ovisst. 
Tumörer i hjärnan är komplexa eftersom de påverkar både den psykiska och fysiska 
funktionen i kroppen. Författarna till denna studie har ett stort intresse för onkologi. Det är ett 
spännande område och författarna önskar därför mer kunskap om kvinnors upplevelser av att 
leva med en hjärntumör. Genom att öka förståelsen för området kan det ge bättre 
förutsättningar inför den framtida yrkesrollen som sjuksköterskor.   
 

BAKGRUND  
 

Förekomst av hjärntumör 
Hjärntumörer drabbar cirka 600 kvinnor mellan 20-85 år och äldre i Sverige varje år och cirka 
200 kvinnor dör på grund av sin hjärntumör (Socialstyrelsen, 2014a, 2014b). Hjärntumörer 
kan drabba människor i alla åldrar men är vanligast bland personer över 60 år (Henriksson, 
2016).  
 
Drygt hälften av tumörerna i hjärnan är elakartade; maligna tumörer. Resterande tumörer är 
godartade; benigna tumörer. Tumörer som mognar i hjärnan kallas primärtumörer och de 
tumörer som kommer till hjärnan från andra cancerdrabbade områden i kroppen kallas 
metastaser. Metastaser utgör 50 % av alla hjärntumörer men dessa räknas inte med i 
statistiken för antalet hjärntumörer (Malmström, 2015). Av vuxna med en cancerdiagnos 
beräknas 20-40 % få hjärnmetastaser (Smith & Hesselhager, 2012). Maligna tumörer kan 
växa i olika hastighet men det är ovanligt att en hjärntumör metastaseras till andra delar av 
kroppen. Benigna- och maligna hjärntumörer delas i sin tur in i olika typer, beroende på 
lokalisation. Den vanligaste benigna hjärntumören är meningiom, den sitter i hjärnhinnorna 
som omger hjärnan (Malmström, 2015). Den vanligaste maligna tumören är gliom som 
förmodas uppstå ur det omogna förstadiet till gliacellerna (Smits & Hesselager, 2012). Gliom 
delas i sin tur in i olika grader beroende på hur snabbt den växer. Gliom 1 och 2 växer 
långsamt och många patienter klara sig utan behandlingen under en längre tid medan gliom 3 
och 4 växer snabbare och kräver behandling direkt. Gliom 4 kallas också för glioblastom och 
är den vanligaste av gliomen (Malmström, 2015).  
 

Symtom och diagnostisering 
Symtomen som uppkommer vid hjärntumör kan variera beroende på lokalisation och 
utbredning. Den neurologiska- och kognitiva förmågan kan påverkas och bli tydlig genom 
symtom som domningar, synförändringar, förlamning och personlighetsförändringar. 
Huvudvärk och kräkningar är andra vanligt förekommande symtom (Braun & Anderson, 
2012). 
 
Undersökningar görs för att säkerställa diagnos och tumörtyp. Det första steget vid 
diagnostisering är en neurologisk undersökning, läkaren tittar efter neurologiska bortfall som 
reflexer, balans och muskelstyrka. Detta kompletteras med andra metoder som 
datortomografi, ögonkontroll, kärlröntgen och vävnadsprov. Efter noggrann utredning 
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används olika behandlingsmetoder beroende på tumörtyp eftersom varje cancerfall är unikt 
(Henriksson, 2016).  
 

Behandlingsalternativ 
Lokalisation, utbredning, symtom och hälsotillstånd är faktorer som påverkar 
behandlingsmetoden (Malmström, 2015).  Kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling 
är vanliga behandlingsalternativ (Henriksson, 2016).  
 

Kirurgi 
Kirurgi är den viktigaste metoden för behandling av tumörer i centrala nervsystemet 
(Bergenheim & Henriksson, 2008). Målsättningen är att få bort så mycket det går av tumören 
utan att störa den neurologiska funktionen (Braun & Andersson, 2012). Kirurgin kan antingen 
vara botande eller endast lindrande beroende på tumörtyp (Malmström, 2015). Kirurgi kan 
upplevas hotande eftersom risken finns att utsättas för kognitiv nedsatt funktion samt att 
vakna upp efter operationen med oförmåga att kunna identifiera sig själv. Rädslan finns att 
inte överleva operationen. Vissa personer upplever operationen som en världslig sak medan 
andra planerar sin begravning innan operation (Wenström, Eriksson & Ebbeskog, 2012).  
 

Strålbehandling 
Strålbehandling är ett vanligt tillägg efter hjärnkirurgi men kan också ges innan operation för 
att minska tumörens utbredning (Björk-Eriksson, 2015; Malmström, 2015). Behandlingstiden 
kan variera men patienterna får ofta strålbehandling fem dagar i veckan under en sex veckors 
period. Svullnad i hjärnan kan uppkomma i början av behandlingstiden, svullnaden och kan 
bero på att tumören inte kunnat avlägsnas helt vid operation. Svullnaden kan ge symtom som 
huvudvärk och illamående. Andra biverkningar som kan uppstå vid en längre tids 
strålbehandling är håravfall, hudpåverkan, trötthet och koncentrationssvårigheter 
(Malmström, 2015). Strålbehandling upplevs ofta som något patienterna associerar med 
osäkerhet. Under behandlingstiden påminns många av sjukdomen och destruktiva tankar 
uppkommer vilket ökar nedstämdheten. Många patienter känner sig isolerade när de endast 
träffar vårdpersonal under den intensiva behandlingsperioden (Egestad, 2013).  
 

Cytostatika 
Cellgifter är vanligt vid behandling av hjärntumör. Läkemedlet påverkar tumörceller men 
också friska celler vilket gör att blodvärdena försämras vilket påverkar immunsystemet och 
patienterna blir infektionskänsliga. Cellgifterna ges därför ofta i omgångar med några veckors 
mellanrum för att blodvärdena ska hinna återhämta sig innan nästa behandling (Malmström, 
2015). Eftersom cytostatikabehandling påverkar normala celler går det inte att ta sig igenom 
behandlingen besvärsfritt. Vanliga biverkningar är illamående, trötthet, håravfall, 
muskelsvaghet och hudpåverkan. Livsstilen förändras ofta vid pågående 
cytostatikabehandling eftersom patienten måste anpassa sig efter nya rutiner, 
behandlingsschema och cytostatikans biverkningar är sådana faktorer. Det bidrar till 
psykologiska påfrestningar som depression och rädsla inför framtiden (Hansson, Henriksson 
& Peterson, 2008).  
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Tidigare forskning 

Ett förändrat liv 
Många cancersjuka upplever att deras liv får en annan mening under sjukdomstiden, saker 
som tidigare varit viktiga är inte längre lika betydelsefulla (Brandberg, 2015). Framtiden har 
inte samma betydelse utan fokus ligger i nuet (ibid.). Enligt Halkett, Lobb, Oldham och 
Nowak (2011) upplever patienter osäkerhet kring sin hjärntumör och hur diagnosen 
tillsammans med dess symtom kommer påverka livskvalitén. Tankar om att genomföra en 
operation i hjärnan upplevs skrämmande eftersom eventuella misstag vid operation kan leda 
till nedsatt förmåga i tal och rörelse. Upplevelser av osäkerhet förekommer hos patienter 
angående behandlingsalternativ, återhämtning och vid eventuell utveckling av tumören. Oron 
som uppstår orsakas framförallt av bieffekter som minnesförlust, krampanfall, 
språksvårigheter och nedsatt rörelseförmåga. Patienter uttrycker osäkerhet om förmågan att 
återgå till arbetet, återuppta tidigare intressen samt att få tillbaka en stabil ekonomi (ibid). 
 
Enligt Halkett et al. (2011) upplever patienter att deras psykologiska integritet förändras 
under sjukdomsutvecklingen. Oförmågan att fylla sin tidigare roll i livet och att bli mer 
beroende av sin vårdgivare blir påtagligt. Vissa patienter kämpar med sin förlorade 
självständighet när vårdgivaren tar över för mycket medan andra känner tacksamhet över det 
stöd de får. De som känner tacksamhet beskriver att tillit och kärlek betyder mycket och att de 
inte klarar sig igenom sjukdomsförloppet utan sin vårdgivare. Diagnosen innebär att 
bilkörning inte längre är en möjlighet vilket gör att många patienter blir beroende av andra för 
att ta sig till möten och andra aktiviteter. En informant i studien beskriver den uteblivna 
bilkörningen som en förlust av kontroll, självständigheten försvann och en frustration över att 
behöva förlita sig på andra blev tydlig (ibid.). Efter artikelsökning framkommer det att det 
saknas tidigare forskning med ingående beskrivning angående upplevelser om välbefinnande 
och lidande under sjukdomstiden. Forskning om omgivningens betydelse och påverkan finns 
idag i mycket liten omfattning. 
 

Att vara närstående 
Det är patienten som utser sin närstående men den närstående måste också acceptera valet 
patienten gjort för att betraktas som närstående. För de flesta spelar de närstående en stor roll, 
speciellt vid långvarig sjukdom när människor är beroende av samverkan med andra 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
När en närstående eller familjemedlem drabbas av hjärntumör förändras livet på ett 
ögonblick. Många tankar kring framtiden skapas och frågor om hur den närstående kommer 
klara sig uppstår (Hedefalk, 2014). I familjen skapas en osäkerhet och de invanda rollerna 
förändras (Brandberg, 2012). Barnen upplever ofta att de blir vårdare för föräldern och känner 
att de ständigt behövde ha uppsikt över dennes mående. Livet innan sjukdomen kretsade kring 
arbete, familj och vänner men efter diagnostisering av hjärntumören förändrades allt (Lovely 
et al. 2013). Cancerbesked tidigt i livet är något familjen inte är förberedd på eftersom deras 
prioriteringar ser annorlunda ut och handlar om andra väsentliga delar. De tänkta planerna 
förändras och framtiden blir oviss (McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 2010). Närstående 
upplever osäkerhet om tumören skulle utvecklas, de upplever en oro om hur den sjuke 
kommer klara av det dagliga livet med eventuella biverkningar från behandlingarna 
(Edvardsson & Ahlström, 2008).  
 
Både den sjuke och den närstående kan få styrka genom ett ömsesidigt stöd. En viktig del i 
stödet är att behålla kontakten med det vanliga livet och fortsätta med de rutiner och vanor 
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som fanns innan insjuknandet (Hedefalk, 2014). Familjen ställs inför höga krav om den sjuke 
får symtom som förändrar personligheten eller utvecklar kognitiv funktionsnedsättning. 
Familjen hamnar då i en utsatt situation när den sjuke inte kan lämnas på egen hand, vilket 
kräver hjälp i vardagen. Det är därför viktigt att familjen får stöd och hjälp av samhället. 
Exempel på stöd kan vara samtal med en kurator, närståendepenning, hemtjänst och 
hjälpmedel i hemmet (Malmström, 2015).  
  

Sjuksköterskans betydelse 
Patienter som lever med hjärntumör upplever att sjuksköterskan behöver vara varsam inför de 
patienter som vill vara ensamma. Sjuksköterskan behöver skapa tid och plats för patienters 
upplevelser för att lugn och ro ska infinna sig. Det är inte alltid patienterna vill att 
sjuksköterskan ska involvera sig i dennes känslomässiga situation och det måste respekteras. 
Patienter beskriver att de är i behov av att samtala om problem och rädslor som är relaterade 
till döden. Patienter beskriver vikten av närvaro från sjuksköterskan; att samtala, lyssna, 
känna empati, vara närvarande och uttrycka känslor (Nixon & Narayanasamy, 2010). 
  
 
Genom att få hjälp upplever patienter att de får stöd vilket de uttrycker tacksamhet över. 
Samtidigt kan hjälpen ses som en börda eftersom de känner förlust av frihet, beroende av 
andra och hjälplöshet. När patienter visar sin känslomässiga sida minskar sjuksköterskans 
objektiva syn och istället ses patienten som en människa med en genuin oro. Patienter 
beskriver att det är lättare att nå ut till sjuksköterskan när de får träffa samma sjuksköterska 
vid varje tillfälle. Information från sjuksköterskan är också en viktig faktor för att patienterna 
ska förstå konsekvenserna av sjukdomen och inverkan på livet (Sterckx et al., 2015).    
     

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien grundar sig i vårdvetenskap eftersom den bygger på kvinnors upplevelser av att leva 
med hjärntumör. Vårdvetenskap fokuserar på ett visat intresse för patientens situation och 
hälsa, den finns till för att öka kännedomen om att ge en gynnsam vård för patienten 
(Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begrepp studien lyfter fram för att spegla 
upplevelserna är livsvärld, välbefinnande, lidande och mening och sammanhang.   
 

Livsvärld 
Livsvärlden kännetecknas som den värld varje enskild individ erfar och lever i (Lepp, 2009). 
Varje individs hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom utspelar sig i och genom 
livsvärlden. Livsvärlden är unik och personlig där varje individ upplever varje ögonblick utan 
att reflektera över den, därför ses livsvärlden ofta som en självklar del av vardagen. När starka 
oförutsägbara händelser inträffar, som sjukdom och död, blir vardagen inte längre sig lik och 
ingenting känns längre självklart och människan kan börja reflektera aktivt över sin situation 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vid hjärntumör påverkas vardagslivet och medför stora 
konsekvenser. Beroende på symtom och behandling kan den drabbade vara tvungen att lära 
sig att leva med vissa begränsningar (Malmström, 2015). Det är därför angeläget att 
sjuksköterskan möter och förstår patienternas livsvärld för att kunna vårda på ett gynnsamt 
sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Välbefinnande 
Ohälsa kan med stöd av ett vårdvetenskapligt perspektiv och förståelse omvandlas till hälsa 
och känsla av välbefinnande. Möjligheten att utföra dagliga aktiviteter kan kännas som en 
vinst, vilket kan leda till ett ökat välbefinnande. Välbefinnande kan definieras som att må bra 
och fungera i sitt liv. När individen upplever välbefinnande skapas möjligheter och en 
förmåga att närvara tillsammans med andra. Individen upplever vardagen som balanserad och 
vill möta världen och dess krav. När en människa drabbas av en hjärntumör behöver tillvaron 
omprioriteras för att uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). En cancerdrabbad 
människa beskriver att tiden med hjärntumör har gjort att synen på livet ses från en annan 
synvinkel och förståelsen för vad som är viktigt har växt fram (Johansson, 2010, dec).    
 

Lidande 
När det vardagliga livet förändras och en sjukdom träder in kan det uppstå ett lidande för 
individen (Baggens & Sandén, 2009). Tidigare har lidande beskrivits som skadligt och något 
som ska övervinnas. Idag är synen på lidande förändrat och det anses höra till livet. Det 
upplevs ofta meningslöst men kan också kännas meningsfullt och vara förenligt med hälsa. 
Det är människans sätt att se på sin situation och förstå sig själv som fastställer om lidandet är 
meningslöst eller meningsfullt (Wiklund, 2009). Om lidandet ses som något meningsfullt kan 
livet ses utifrån nya perspektiv och saker som tidigare tagits förgivet, som relation till 
familjen, kan värderas högre (Dahlberg & Segesten, 2010). Att få diagnosen hjärntumör kan 
upplevas svårt, även om misstankar redan finns. Overklighet, sorg och rädsla är känslor som 
lätt kan uppkomma (Henriksson, 2016). Dessa upplevelser kan leda till ett lidande. 
 

Mening och sammanhang 
Vad som anses meningsfullt för en människa är individuellt, det som anses ha en mening för 
en människa kan vara meningslöst för en annan (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan kan 
hantera olika livsprövningar om det finns en mening med det. Om människan däremot 
upplever meningslöshet är livsprövningarna svåra att klara av. Sammanhang för en människa 
är att finnas tillsammans med andra individer i en gemensam tillvaro, det som upplevs i 
gemenskapen har en innebörd för alla. När en människa drabbas av en hjärntumör förloras 
sammanhanget och människan söker efter meningen med livsprövningen. Mening och 
sammanhang värderas på ett nytt sätt samtidigt som människan får en förståelse om hur de 
påverkats av hjärntumören (ibid.).  

PROBLEMFORMULERING 
 
Forskning visar att cirka 600 kvinnor drabbas av hjärntumör varje år. De kognitiva symtom 
som kan uppstå när kvinnan drabbas av en hjärntumör kan förändra livsvärlden som kvinnan 
lever i och orsaka ovisshet. Sammanhanget hos kvinnan har rubbats och en mening med 
tillvaron behöver framträda. De ansträngande behandlingarna ger både fysiska och psykiska 
biverkningar. Kvinnor upplever en osäkerhet om hur hjärntumören kommer påverka livet och 
om det gamla livet kan återfås vilket orsakar ett lidande hos kvinnan. Tidigare forskning visar 
att kvinnans familj blir drabbad av sjukdomen och framtiden blir oviss. Kvinnorna upplever 
under sjukdomstiden vikten av att leva i nuet. Det är ett exempel på en omprioritering som 
behövs för att uppnå välbefinnande. Många känner att integriteten förändras när rollen i livet 
inte längre fylls och behovet av hjälp från andra blir uppenbart. Patienter med hjärntumör 
upplever att sjuksköterskans närvaro och stöd har betydelse i vårdandet. Tidigare forskning 
visar att när sjuksköterskan skapar tid och plats för patienten ger det ett ökat välbefinnande. 
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Kunskap, förståelse och ett vårdvetenskapligt synsätt inom området anses viktigt för att skapa 
ett gott bemötande och ge en god vård. Det är viktigt att undersöka den drabbade kvinnans 
upplevelser för att sjuksköterskan ska vara stödjande i sin vård. 
 

SYFTE  
 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör.  
 

METOD 
 

Design  
Litteraturstudien var baserad på självbiografier där kvinnors upplevelser av att leva med 
hjärntumör blev tydlig. Självbiografier utgör innehållsrika och intressanta beskrivningar från 
människors personliga tillvaro och kan utgöra material i ett vetenskapligt syfte (Dahlborg-
Lyckhage 2012). En kvalitativ ansats med en induktiv analysmetod användes i studien. En 
kvalitativ metod är inriktad mot tolkning och meningsskapande, för att öka förståelsen för 
människans subjektiva erfarenheter. En induktiv ansats innebär att texter, ofta 
vårdvetenskapliga, tolkas och granskas och bygger på människors beskrivna upplevelser. En 
manifest innehållsanalys användes eftersom den är vanligt förekommande i kvalitativ 
forskning (Forsberg & Wengström, 2015).  
 

Datainsamling 
Den databas som använts var Libris, som är ett nationellt bibliotekssystem med stort urval av 
böcker. Databasen ansågs därför passa in på syftet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). Sökning gjordes också i Växjö universitetsbiblioteks databas för att inte gå 
miste om någon relevant självbiografi. Sökorden som användes var hjärntumör* och 
biografer. En asterisk (*) användes för att inte missa viktigt resultat eftersom hjärntumör kan 
böjas på olika sätt. Sökningen begränsades till svenskspråkiga böcker och endast av 
materialtyp böcker. Under utgivningsår användes sökorden 200* och 201* för att begränsa 
resultatet till självbiografier skrivna mellan år 2000 och 2016. Efter sökningen framkom 17 
självbiografier (bilaga 1). Författarna har använt sig av Segestens källkritiska mall av tryckt 
text för att granska självbiografiernas kvalitet (Segesten, 2012) (bilaga 2 och 3).    
 

Urval  
Urvalet begränsades med inklusion- och exklusionskriterier för att få fram de självbiografier 
som passade in på syftet. Inklusionskriterierna som användes vid urvalsförfarandet var 
kvinnor som har eller har haft hjärntumör och där självbiografin utgick från kvinnans 
upplevelser. Självbiografierna som använts var aktuella och hade ett nutida perspektiv då det 
inte var äldre än från år 2000. Kvinnor utsågs eftersom de självbiografier som framkom vid 
databassökningen mestadels var skrivna av kvinnor. Exklusionskriteriet för studien var de 
självbiografier som var skrivna på annat språk än svenska. Detta för att undvika att innehållet 
översattes och tolkades på ett felaktigt sätt. Efter urvalsförfarandet framkom åtta 
självbiografier som ansågs passa in på syftet. Processen att minska självbiografierna från 17 
till åtta stycken gjordes genom att utesluta de självbiografier som var skrivna av män eller 
närstående till den sjuke. Av dessa åtta självbiografier föll tre stycken bort. En självbiografi 



!

! 7!

inriktade sig mer mot misshandel och den andra innehöll mycket fakta men saknade ingående 
beskrivning av kvinnans upplevelser och känslor. De ansågs därför inte uppfylla syftets 
kriterier. Den tredje självbiografin gick inte att få tag på och uteslöts. Det slutliga urvalet blev 
fem självbiografier som kunde svara mot syftet. 
 

Analys 
En manifest innehållsanalys användes i studien, det innebär att författarna finner mönster och 
teman i materialet (Forsberg & Wengström, 2015). En kvalitativ innehållsanalys går ut på att 
finna skillnader och likheter i texten (bilaga 4). Den manifesta analysen syftar till det textnära 
och framträdande innehållet, det beskrivs i form av kategorier. Analysen går ut på att få fram 
kategorier genom att först ta ut meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet kan 
skapas utifrån meningar, ord eller stycken av en text, dessa kopplas samman genom sitt 
innehåll och samband. Kondensering innebär att göra den meningsbärande enheten kortare 
och mer lätthanterlig utan att viktigt innehåll går förlorat. Därefter sätts en beskrivande kod på 
det förkortade innehållet. Koder, med liknande innehåll, blir sedan kategorier. En kategori kan 
inkludera flera underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
 
Båda författarna läste igenom de fem självbiografierna. Under läsningens gång markerade 
författarna, var för sig, meningsbärande enheter som matchade syftet. Därefter gick 
författarna ihop för att diskutera de delar som framkommit och ta ut det mest relevanta 
materialet. Författarna gick tillbaka i självbiografierna för att skriva ner citaten i ett samlat 
dokument. Meningsenheterna kondenserades och det framkom slutligen koder. De koder som 
matchade varandra samlades ihop för att bilda kategorier. Genom en fortsatt analys kunde 
liknande koder föras ihop och bilda underkategorier.  
 
Tabell 1. Exempel innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“Jag hoppas att jag får 
gråta av lycka på min 
födelsedag också. Det är 
min egen VM-final och 
jag vill spurta förbi 
tumören på mållinjen.” 
(Andersson, 2014, s 140) 

Hoppas få gråta 
av lycka, vill 
spurta förbi 
tumören på 
mållinjen. 

Viljan 
att 
besegra 
tumören 

Finna styrka 
trots sjukdom 

Känsla av 
välbefinnande 

“Vi gick ut och åt lunch 
på restaurang. När vi 
träffade gemensamma 
kompisar pratade de bara 
med Pähr och kände inte 
igen mig. Det var hårt. 
Det kändes som om jag 

“Kompisar 
kände inte igen 
mig, jag fanns 
inte längre” 

Att 
känna 
sig 
utanför 

Ensamhet Känsla av 
lidande 
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inte fanns längre.” 
(Fredriksson & Von 
Zweigbergk, 2015,  s103) 

 

Forskningsetiska aspekter 
Forskning måste värna och ansvara för att skydda människors hälsa, integritet, sekretess, 
rättigheter och värdighet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det uppfylls i studien eftersom 
kvinnorna själva har beskrivit sina upplevelser och erfarenheter i självbiografierna samt 
publicerat dessa. Enligt Socialstyrelsen (SFS 1960:729) har allmänheten tillgång till 
materialet när det har publicerats. Författarna har använt citat som visar på att resultatet inte 
har förvrängts. (ibid.).  
 
För att minska risken att blanda in egna åsikter och feltolkning av innehållet i 
självbiografierna bör författarna tänka över sin egen förförståelse. Författarna hade en viss 
förförståelse eftersom de hade kunskap och erfarenhet inom området, de hade sett att 
livsvärlden förändrades vid diagnostiserad hjärntumör genom en förändrad identitet och att 
inte räcka till för barnen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att varje individ har unika 
erfarenheter, kunskaper och värderingar som ger möjlighet till bättre förståelse men det finns 
också en risk att missförstå individerna. Det är därför viktigt att problematisera kunskapen 
och visa öppenhet för att inte gå miste om det oväntade i individens upplevelser (ibid.).  
 

RESULTAT 
 
Kategorier och underkategorier som bildats presenterar resultatet för studien.  
 
Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Känsla av välbefinnande -       Acceptans 
-       Finna styrka trots sjukdom 
-       Se livet på ett nytt sätt och omprioritera 

Känsla av lidande -       Förändrad identitet 
-       Rädsla 
-       Ensamhet 
-       Flykt och hopplöshet 
     Förtvivlan över barnen 

Omgivningens betydelse -       Styrka från närstående 
-      Vårdpersonalens betydelse 

 

Känsla av välbefinnande 
Samtliga kvinnor upplevde att de kunde känna ett välbefinnande trots hjärntumör och ett steg 
i processen var att kunna acceptera hjärntumören. De beskrev olika faktorer och situationer 
som gav dem styrka i livet. Kvinnorna kände att hjärntumören förde med sig något positivt 
när de kunde se livet på ett nytt sätt. 
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Acceptans 
Vikten av att acceptera hjärntumören var något som flertalet av kvinnorna beskrev. Det var ett 
steg i processen för att kunna gå vidare i livet och uppnå 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). Hur gärna kvinnorna än ville 
påverka hjärntumören och få den att försvinna, så var den opåverkbar och det var därför ingen 
mening att lägga energi på hjärntumören. Istället lades energin på att skapa en positiv 
inställning och ta sig upp ur det mörka hålet av hopplöshet. Genom acceptansen ersattes den 
skräck kvinnorna upplevt sedan beskedet och tillvaron blev istället bättre. Frågan som tidigare 
låg och malde i huvudet; Varför just jag? blev istället, genom acceptans av hjärntumören, till 
frågan; Varför inte just jag? Livet hade förändrats men genom att acceptera hjärntumören 
växte en mer positiva inställning fram, livet kunde levas till fullo och en känsla av 
välbefinnande växte fram.  
 

Finna styrka trots sjukdom 
Samtliga kvinnor hade en vilja att bekämpa hjärntumören. De beskrev hur viktigt livet var, 
istället för att lägga sig ner platt på marken och bli överkörd av hjärntumören valde kvinnorna 
att hitta styrka i de lyckliga stunderna. Trots tuffa behandlingar, svåra beslut och en 
opåverkbar hjärntumör kunde de hitta kraften att fortsätta kämpa. Kraften de fann kunde 
uppenbara sig genom intressen som låg nära hjärtat, det kunde vara dans, träning och musik. 
När negativa tankar om att bryta ihop uppstod tilläts detta för en kort stund, för att sedan 
försvinna och väcka en styrka av revansch. Trots att sjukdomen sågs som en tragedi, gick det 
att dra lärdom och hitta betydande faktorer i livet som bidrog till ett ökat välbefinnande. “Idag 
ska jag ta ut glädjen i förskott, ikväll ska jag krama mina älskade godnatt med ett kvitter -
  och imorgon står jag redo att slåss för mitt liv igen. Genom smärtan ska tumören besegras.” 
(Andersson, 2014, s. 215) 
 
Flertalet av kvinnorna framförde vikten av att ha en positiv inställning under sjukdomstiden. 
Trots att det var svårt, försökte de alltid se ljuset i mörkret. Oavsett hur mycket elände 
sjukdomen gav så kunde det alltid uppstå något positivt ur eländet. Det positiva behövde inte 
vara något stort, glädjen av att se granen fälla barr ett år till kunde räcka långt. “Min bästa 
julklapp 2013 är ännu en jul. Tolv månader, och en gran som barrar från dag ett. Det är 
konstigt hur glad man kan bli för sånt.” (Andersson, 2014 s 200). Den drivande kraften blev 
ett sätt att överleva och allt som kändes hoppfullt, oavsett vad det var, gav trygghet och ljus i 
tillvaron. 

Se livet på ett nytt sätt och omprioritera 
Flertalet av kvinnorna beskrev att deras personlighet hade förändrats, de gjorde 
omprioriteringar och livet sågs på ett nytt sätt. Under sjukdomstiden var ensamheten och 
tystnaden påtaglig men inte alltid efterlängtad. Efter sjukdomstiden upplevdes detta istället 
positivt när det fanns utrymme att hitta egna svar. Förmågan att stanna upp och fundera över 
det egna jaget var en faktor som växte fram hos flertalet av kvinnorna. Detta kunde bidra till 
en större förmåga att säga nej till sådant som inte längre kändes väsentligt. De biverkningar 
som fortfarande påverkade kvinnan efter hjärntumören kunde orsaka att moment i livet 
uteslöts. En kvinna kunde inte längre aktivera sig som tidigare vilket gjorde att hon inte kunde 
shoppa i butiker. Trots detta kunde välbefinnande påträffas i förlusten av moment eftersom 
hon såg detta som en befrielse. Gemensamt hos kvinnorna var att de kände sig stärkta av de 
upplevelser som de varit med om under sjukdomstiden. Livskvaliteten fick en högre 
prioritering eftersom fokus ville läggas på saker att glädjas åt. Att kunna sortera, värdera, 
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skratta och finna lycka och gemenskap var egenskaper som växte fram och fick en större 
mening.  
 
”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, s224) 
 
Att leva i nuet blev viktigt efter diagnostiseringen av hjärntumören. Kvinnorna insåg hur 
lyckligt lottade de var över livet tillsammans med sina nära och kära, de såg nu livet som en 
gåva och kunde finna styrka i det. “Varenda dag är fylld av magi. Vi är så lyckligt lottade 
som har varandra och livet. Det är en gåva. Jag bryr mig inte om morgondagen. Det är idag 
jag lever.” (Tönne, 2015, s78). Det sågs som en skyldighet att leva livet fullt ut för att skapa 
de bästa omständigheterna för de närstående. Framtiden ansågs inte längre väsentlig utan 
tiden var ämnad för nuet. Sjukdomen förde också med sig känslan av tacksamhet för livet. 
Tacksamhet över att få vara med i världen och att ha ett eget hem. En av kvinnorna beskrev 
tacksamheten som en känsla av att vara ett nyfött barn som blev sedd för allra första gången, 
hon tackade Gud för det.  
 

Känsla av lidande 
Kvinnorna upplevde ett lidande under sjukdomstiden eftersom deras identitet förändrades. 
Cancern blev deras nya oönskade liv. Kvinnorna beskrev lidande genom känslor; rädsla, 
ensamhet, hopplöshet och förtvivlan över barnen.  
 

Förändrad identitet  
Samtliga kvinnor upplevde att hjärntumören förändrade deras identitet, både kroppsligt och 
själsligt. Det kändes som att vara instängd i en skadad kropp som folk stirrade på. Att känna 
sig som en ständig patient med cancer var något flertalet av kvinnorna upplevde, de fick säga 
farväl av sitt gamla jag. En av kvinnorna fick omfattande kroppsförändringar på grund av 
behandlingen vilket påverkade henne oerhört. Hon kände sig ful och äcklig, hennes kläder 
passade inte längre på grund av viktminskning. Hon hatade sin egen spegelbild och det 
medförde att hennes livsglädje förlorades. En annan kvinna beskrev sorgen över förlorat hår, 
trots insikten att det skulle hända förr eller senare blev det en chock och förlusten var 
smärtsam.  
 
“När man står över toaletten och kastar hand efter hand av hårlängder så att det till slut blir 
som ett litet fågelbo av blonda lockar i toalettstolen medan mascaran med tårarnas hjälp 
plöjer djupa fåror utmed kinderna.” (Andersson, 2014, s 108) 
 
Förlust av olika funktioner var något som påverkade identiteten negativt. Beroende på 
lokalisation av hjärntumören såg det olika ut hos alla kvinnorna. En kvinna beskrev sorgen 
över att inte kunna utföra vanliga aktiviteter tillsammans med barnen, hjärntumören 
begränsade stora delar av vardagen. En annan kvinna förlorade under en tid förmågan att 
kommunicera samt delar av minnet. Hon uttryckte frustration över att inte kunna uttrycka sig, 
skriva och prata ordentligt. På grund av den tuffa behandlingen påverkades hennes 
rörelseförmåga negativt. Att tvingas vara beroende av någon annan för att kunna vistas 
utanför hemmet själv var något som upplevdes frustrerande. Kvinnorna beskrev beroendet av 
andra och att vara tvungen att leva på andras bekostnad. “Det känns som att ha bakbundna 
händer. Man ramlar, upp igen, ramlar. Åh, det där beroendet av andra människor, vad jag 
kan hata det.” (Fredriksson, 2015, s 152) 
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Rädsla 
En känsla av rädsla var något alla kvinnor uttryckte beroende på vilken situation de befann sig 
i. Efter beskedet försvann tryggheten och livet blev en mardröm som kvinnorna ville vakna 
upp från. Livet kändes orättvist och de grät när ingen annan såg för att inte visa sig svaga. Två 
av kvinnorna beskrev ovissheten av att leva med en opålitlig hjärntumör. Känslan av att aldrig 
veta hur morgondagen såg ut och om hjärntumören hade försämrats orsakade rädsla. Oron 
över en förändrad personlighet efter operation var något tre av kvinnorna beskrev. “Helgen 
var fylld av oro, skräck och fantasier om framtiden. Frågor om eventuella skador i 
personligheten och kroppen malde i huvudet på mig. Det kändes så overkligt, så osant, så 
sjukt.” (Sanden, 2006, s 52). Biverkningar och synliga skador efter operation var tankar som 
uppstod. De två kvinnorna som hade barn beskrev rädslan över hur barnen skulle se på en 
efter operationen. Ovissheten för framtiden var skrämmande och overklig.  
 
Förnekelse över sjukdomen var något som kvinnorna kände på grund av rädsla. De ville inte 
förstå vad som hänt och menade att problemet inte fanns om det inte diskuterades. En kvinna 
upplevde att hon ljög när hon pratade om att hon opererat bort en hjärntumör och när hon 
nämnde ordet cancer.  
 

Ensamhet 
Att känna sig ensam i sjukdomen var det flertalet av kvinnorna som upplevde. Faktorer som 
påminde om hjärntumören och den utsatthet de befann sig i skapade ensamhet. Känslan av att 
bli övergiven av Gud och att känna sig kränkt var sådana faktorer. En kvinna upplevde ett 
stort utanförskap på grund av de biverkningar hon fick utstå. Hennes vänner kände inte igen 
henne efter kortisonbehandlingen och pratade förbi henne. Nedsatt rörelseförmåga och 
bristande minne bidrog till ett utanförskap. Oförmågan att ta sig runt själv och att inte förstå 
vad samtalsämnen handlade om var sådana faktorer. Den sorg och det elände som 
förknippades med henne, upplevde hon att vännerna inte orkade med. “Vi gick ut och åt lunch 
på restaurang. När vi träffade gemensamma kompisar pratade de bara med Pähr och kände 
inte igen mig. Det var hårt. Det kändes som om jag inte fanns längre.” (Fredriksson, 2015, s 
103). 

Flykt och hopplöshet 
Att leva med en hjärntumör orsakade en enorm trötthet, längtan efter ett normalt liv var 
tydligt men kändes samtidigt omöjligt. Orken att fortsätta kämpa och stå emot tröttheten var 
svår, tankar fanns om varför detta hände och om orken fanns att fortsätta leva livet. En kvinna 
beskrev att hon en kväll tog en paus från cancerkriget och såg både sig själv och hjärntumören 
som förlorare. Återkommande negativa besked gjorde att styrkan försvann och hoppet gick i 
tusen bitar. Att vara infektionskänslig, känna sig som en belastning och att ständigt leva med 
döden i hasorna orsakade orkeslöshet hos kvinnorna. Det var lätt att hamna i ångesttankar när 
det kändes som marken under fötterna försvann mer och mer. Tröttheten och smärtan tog över 
livet, desperation väcktes och viljan att få ro blev påtaglig. “Den starka delen av mig har låsts 
in av smärtan och på mina axlar vilar en tomtesäck fylld till brädden av sånt som blev över 
och som ingen vill ha: ångest, värk och sorg.” (Andersson, 2014, s 203). 

Förtvivlan över barnen 
Fyra av kvinnorna var föräldrar och samtliga beskrev rädslan att dö ifrån sina barn. Förmågan 
att inte bryta ihop och istället visa sig stark inför barnen var genomgående. Barnen var en stor 
anledning till att kvinnorna hade viljan att fortsätta kämpa vidare för att överleva. Flertalet av 
kvinnorna upplevde förtvivlan när barnen märkte hur allvarlig situationen var. En kvinna 
berättade om hur klumpen i halsen växte när hon märkte att barnen, på grund av rädsla, inte 
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ville krama henne efter operationen. Förtvivlan uppstod när hon hörde storebrodern berätta 
för lillasystern vart de skulle bo när deras mamma dog. 
 
“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. Att berätta för barnen att jag drabbats av en hjärntumör och skulle opereras är något 
av det tuffaste jag någonsin gjort.” (Andersson, 2014, s 54) 
 
Att dölja den fysiska och psykiska smärtan var svårare att undanhålla för barnen än vad 
kvinnorna trodde. Barnen hade stor vetskap om situationen och de hade förmågan att se 
sorgen och förtvivlan i mammans blick. En kvinna upplevde att hennes barn kände ett ansvar 
att hjälpa henne att fånga glädjen när hon var ledsen. En annan kvinna valde att vara ärlig mot 
barnen från början eftersom hon ansåg att de hade rätten att veta och förstå vad som hände. 
De kunde prata, gråta och kramas tillsammans.   
 

Omgivningens betydelse 
Närstående utgjorde en viktig faktor i kvinnornas liv, deras stöd gav styrka för att fortsätta 
kämpa. Vårdpersonalen hade också betydelse och fanns som stöd i många situationer vilket 
kunde bidra till en minskat lidande. 
 

Styrka från närstående 
Flera av kvinnorna upplevde att de fick kraft och styrka från deras närstående. Familj och 
vänner hade en betydande roll för att uppnå ett bättre välbefinnande, de ingav en drivande 
kraft till att fortsätta framåt. “Möjligheten och kärleken till min familj och mina vänner var 
det som drev mig framåt. Jag vet att det kan låta lite pretentiöst, men jag kände mig nästan 
oövervinnerlig. Viljan att överleva fick mig att ta mig an vad som än väntade mig.” (Tönne, 
2015, s 26). Styrkan från de närstående hjälpte till i processen att bli bättre, jaget stärktes. Det 
var lätt att kvinnorna fick dåligt samvete gentemot de närstående på grund av den sjukdom de 
bar på. Med stöd från närstående kunde tillvaron livas upp med hjälp av glädje, det medförde 
att det dåliga samvetet lättade. Två av kvinnorna beskrev att de både blev starkare och på 
bättre humör när de fick uppmuntrande och positiva kommentarer från de närstående, 
uppmuntran hade dessutom en god rehabiliterande effekt.   
 
En kvinna beskrev att hon blev vän med andra patienter som låg på samma avdelning som 
hon, de kunde peppa varandra när det var svårt eftersom de visste vad den andra genomgick. 
Vänner utgjorde en viktig roll för att minska kvinnornas ensamhet, de kunde hjälpa till med 
saker som annars inte hade varit genomförbara. “Men jag har vänner som verkligen betyder 
mycket för mig. Vi ringer varandra, och ibland träffas vi. Jag är privilegerad: jag har riktiga 
vänner.” (Essén, 2002, s 52). En kvinna beskrev att hon endast hade några få riktiga vänner 
vid hennes sida, antalet hade minskat betydligt efter cancerbeskedet. Trots detta stärkte de få 
personer henne och hon visste att de alltid skulle finnas där för henne. Hon beskrev vidare att 
de gånger hon inte hade orken att ta hand om barnen fanns deras farföräldrar som kunde 
utföra uppgiften fantastiskt. 

Vårdpersonalens betydelse 
Samtliga kvinnor upplevde att vårdpersonalen hade en betydande roll för att känna stöd och få 
styrka i sjukdomsprocessen. Vårdpersonalen kunde lugna kvinnorna i oroliga stunder. Det var 
en trygghet att vårdpersonalen var beredda att offra sin ledighet för att bekräfta kvinnornas 
oro. En kvinna upplevde att hon vid ett tillfälle hade svårt att andas och var rädd, 
sjuksköterskan kunde då lugna henne genom att själv vara lugn och informera att allt var i sin 
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ordning. “Din väninna kallade på hjälp, säger sjuksköterskan som om hon läst mina tankar 
och hennes trygga röst lugnar mig.” (Andersson, 2014, s 10). 
 
Tacksamhet var något kvinnorna upplevde gentemot vårdpersonalen. De var tacksamma för 
att vårdpersonalen gjorde allt i sin makt för deras skull. En kvinna upplevde att 
sjuksköterskan försvarade och kämpade för henne, sjuksköterskan blev hennes sändebud från 
Gud. Många besök på sjukhus gjorde att kvinnorna lärde känna vårdpersonalen och kunde lätt 
skapa en nära relation till dem. Kvinnorna beskrev vikten av att bli väl mottagna av 
vårdpersonalen. Det hade en stor betydelse att bli sedd och veta att vårdpersonalen hade viljan 
att göra allt för en, vilket skapade tillit. Kvinnorna kunde förlita sig på vården vilket 
upplevdes lugnande. En viktig aspekt för att kvinnorna skulle uppleva ett gott bemötande var 
när vårdpersonalen pratade med en mjuk röst, kunde skratta och känna med kvinnorna. En 
kvinna upplevde att det var skönt att bli bemött både som människa och patient.  
 
“De har alla vid olika tillfällen fått mig att både hosta till av förvåning och att skratta… 
Eftersom alla jag mött i vården har varit så snälla, hjälpsamma och varma har jag kunnat ha 
roligt åt saker som de har sagt.” (Sandén, 2006, s 181) 
 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör och 
därför anses en kvalitativ ansats lämplig. En kvalitativ ansats strävar efter att skapa förståelse 
för en individ och tolka individens upplevelser och erfarenheter. Detta ska ske så 
förutsättningslöst som möjligt. En kvantitativ ansats utesluts eftersom upplevelser inte är 
mätbara eller förutsägbara (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
Litteraturstudien har sin grund i självbiografier eftersom kvinnorna beskriver sina upplevelser 
och erfarenheter vilket gör det möjligt för författarna till litteraturstudien att sätta sig in i 
kvinnornas livsvärld (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Bloggar har liknande egenskaper som 
självbiografier men utesluts på grund av att information som finns fritt på webben vanligtvis 
inte granskas och saknar många gånger upphovsrättsliga uppgifter (Segesten, 2012). En 
intervjustudie finns i åtanke hos författarna men utesluts senare på grund av etiska aspekter 
samt svårigheter att hitta lämpliga informanter inom området. Intervjuer kan orsaka onödigt 
lidande hos informanterna när känsliga minnen återigen blir tydliga. Att basera studien på 
vetenskapliga artiklar exkluderas eftersom författarna till artiklarna redan tolkat det material 
som framgår i resultatet. I vetenskapliga artiklar bygger ofta resultatet på flera individers 
upplevelser vilket gör det svårt att komma åt den enskildes. Vetenskapliga artiklar är ofta 
skrivna på engelska vilket försvårar tolkningen av resultatet för författarna, risken finns att det 
förvrängs.  
 
Genom att använda sig av självbiografier går det att ta del av individernas livsvärld på ett 
naturligt sätt eftersom upplevelser beskrivs ingående. Självbiografierna är skrivna på svenska 
och språket är lättförståeligt, vilket gör att författarna förstår kvinnornas upplevelser lättare 
och risken för feltolkning minskar. En svaghet med att använda sig av självbiografier är att 
materialet kan förvrängas, både genom att författarna till självbiografin utesluter viktiga 
händelser samt att författarna till studien väljer bort delar av innehållet i självbiografierna. 
Samtliga självbiografier har genomgått Segestens (2012) källkritiska granskning. Genom 
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granskningen framkom det att samtliga självbiografier har blivit kvalitetsgranskade av 
bokförlaget vilket gör att resultatet blir mer trovärdigt (ibid.).  
 
Databassökning gjordes i Libris och på Växjö universitetsbibliotek. Libris är ett nationellt 
bibliotekssystem där det finns tillgång till ett stort urval böcker vilket ökar trovärdigheten och 
inget material missas (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En styrka är att två 
olika databaser användes för att inte gå miste om relevant material.  
 
Självbiografierna begränsas mellan åren 2000-2016 för att få ett nytt och aktuellt material. 
Äldre självbiografier kan förvränga resultatet och minska trovärdigheten eftersom vården 
ständigt utvecklas. Samtidigt kan det ses som en svaghet att använda det tidsspann som 
angivits eftersom vården i stort kan variera mellan dessa årtal. Det kan bidra till att kvinnorna 
har olika upplevelser av vården. Kvinnor som har eller har haft hjärntumör är ett 
inklusionskriterium i studien. Författarna anser att kvinnor har lättare att minnas sina 
upplevelser än vad män har. Nationalencyklopedin (u.å.) stödjer detta, eftersom det finns en 
skillnad mellan individers förmåga att minnas inlärt material (ibid.). Vid en databassökning 
framkommer det mer material skrivet av kvinnor. De valda självbiografiernas författare är 
kvinnor i åldersspannet 30-50 år. Det kan ses som en svaghet eftersom upplevelser från 
kvinnor som är yngre eller äldre förbises.  
 
En svaghet kan vara att det inte går att överföra resultatet på hela populationen eftersom 
självbiografierna inriktar sig på kvinnor som har eller har haft hjärntumör. Upplevelserna kan 
skilja sig åt när kvinnorna skriver självbiografin efter sjukdomstiden, vissa delar kan ha 
glömts bort och beskrivits felaktigt. Andra skillnader mellan kvinnornas upplevelser är 
beskrivningen av positiva och negativa känslor. En kvinna uttrycker främst sina negativa 
upplevelser medan en annan kvinna har en mer positiv inställning till hjärntumören. Det kan 
bero på tumörens lokalisation och de närståendes närvaro. Kvinnan med den positiva 
inställningen har en nära relation till vänner och familj, medan den andra kvinnan blir lämnad 
av sin man under sjukdomstiden. Det kan ha påverkat studiens resultat. Samtliga kvinnor i 
självbiografierna har behandlats inom den svenska vården vilket kan ha gjort att deras 
upplevelser och erfarenheter av den svenska vården är likvärdig. Författarna till studien anser 
därför att kvinnornas upplevelser bidrar till ett mer trovärdigt resultat, vilket ses som en 
styrka. Om någon av självbiografierna hade speglat upplevelser från kvinnor i ett annat land 
kunde resultatet sett annorlunda ut och påverkat trovärdigheten av resultatet. En svaghet till 
studien kan vara att en av självbiografierna har en medförfattare. Författarna till studien har 
endast använt sig av de kapitel där det är kvinnan med hjärntumören som skriver om sina 
upplevelser. 
 
Lundman och Graneheim (2012) menar att överförbarhet handlar om resultatets förmåga att 
föras över till andra grupper. Studiens resultat anses inte överförbart till andra länder eftersom 
kvinnorna i självbiografierna endast har upplevelser relaterad till svensk sjukvård och det kan 
ses som en svaghet. Författarna anser dock att delar av resultatet går att överföra till andra 
länder. Upplevelser om att acceptera sin sjukdom, känna ensamhet och betydelsen av 
omgivningen tror författarna är faktorer som har en lika betydande roll i andra länder. 
Författarna till studien tror att de angivna faktorerna även kan överföras till andra kvinnor 
som lever med hjärntumör i Sverige.   
 
Åtta självbiografier framkommer vid sökningen, det är en styrka att urvalet är stort för att få 
fram det bästa materialet till resultatet. De tre självbiografierna som faller bort kan ses som en 
svaghet. Den ena självbiografin går inte att låna via bibliotek och utesluts, genom att 
författarna inte ansträngde sig mer för att få tag på självbiografin kan viktigt information ha 
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utelämnats. De två resterande självbiografierna utesluts på grund av att en är för objektivt 
beskriven och den andra inriktar sig på fel område.  
 
Dataanalysen utgjordes av en manifest innehållsanalys för att få fram likheter och skillnader i 
resultatet. En latent innehållsanalys innebär att hitta det som sägs mellan raderna, det 
underliggande budskapet. Författarna anses inte ha tillräcklig kunskap att använda en latent 
innehållsanalys, därför väljs en manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2012). Studiens trovärdighet ökar med hjälp av den bilaga författarna utformat, bilagan ger en 
överblick av skillnader och likheter mellan självbiografierna (bilaga 4). En styrka är att båda 
författarna har läst igenom samtliga självbiografier, det minskar risken att gå miste om 
relevant material. Under läsning av självbiografierna markerar båda författarna 
meningsbärande enheter. En svaghet med analysmetoden är att författaren som läser 
självbiografin, efter första markeringen, kan bli förblindad av de markeringarna och läsningen 
kan riskera att bli mindre analyserad. 
 
Författarna utformar en tabell som ger en bild av hur innehållsanalysen går till, den redovisas 
i metoddelen vilket stärker trovärdigheten. Resultatdelen förstärks med citat som lyfter fram 
kvinnornas upplevelser. Citat från samtliga kvinnor finns med i resultatet vilket ökar 
trovärdigheten för studien. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att vara 
objektiv för att inte resultatet ska bli missvisande, detta kan vara en svårighet för författarna 
(ibid.). Författarna till studien har varit medvetna om den egna förförståelsen under analysens 
gång vilket kan ses som en styrka, samtidigt är det lätt att förförståelsen brister och lyser 
igenom eftersom det finns svårigheter att helt utesluta den. Författarna har en förförståelse 
som kan ha påverkat resultatet eftersom de redan innan analysprocessen startade hade tankar 
på upplevelser som skulle kunna framträda ur självbiografierna, detta kan ses som en svaghet. 
Upplevelserna blir dock tydliga under analysprocessen. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med en hjärntumör. De 
viktigaste fynden som framkommer i resultatet är känslor av välbefinnande, känslor av 
lidande och omgivningens betydelse. 
 
Studiens resultat visar att acceptans av hjärntumören är viktigt för att uppnå välbefinnande. 
Detta stödjs av en tidigare studie gjord av Muñoz et al. (2008) som beskriver att acceptans av 
hjärntumören är en betydande del i att uppnå välbefinnande. Cavers, Hacking, Erridge, 
Kendall, Morris och Murray (2012) menar på liknande sätt i sin studie att acceptans av 
hjärntumören är en bidragande faktor för att gå vidare i livet och uppnå ett bättre mående 
(ibid.). En annan faktor som redovisas i vårt resultat och ökar välbefinnandet hos kvinnorna är 
att finna styrka trots sjukdom. En positiv inställning och hitta kraften att fortsätta kämpa är 
framträdande hos kvinnorna. Detta kan relateras till Molassiotis, Wilson, Brunton, 
Chaudhary, Gattamaneni och McBains (2011) studie som visar att individer vill bevara det 
självständiga livet trots psykisk trötthet och minnessvårigheter som orsakas av hjärntumören. 
Genom att återvända till arbetet och återfå tillåtelsen att köra bil känner individerna att bördan 
gentemot andra minskar och känslan av att få tillbaka sig själv stärks. En känsla av frihet och 
självständighet blir tydlig (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) lyfter fram att även om 
individer har en medvetenhet om den svåra sjukdomen, kan de känna välbefinnande och 
utföra vardagliga aktiviteter. Med ett sådant synsätt skapas förståelse om att ohälsa också kan 
bidra till ett välbefinnande (ibid.). 
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I vårt resultat framkommer det att kvinnorna får nya synsätt efter hjärntumören och livet kan 
ses på ett nytt sätt. De inser hur tacksamma de är för livet och de beskriver vikten av att leva i 
nuet. Detta stödjs av Molassiotis et al. (2011) studie eftersom en ökad medvetenhet om döden 
bidrar det till ett nytt perspektiv för livet. Efter en tid med hjärntumör upplever individerna ett 
förbättrat psykiskt mående som bidrar till att de känner sig mer organiserade och 
strukturerade i sina liv. På liknande sätt beskriver Cavers et al. (2012) studie att det vardagliga 
livet med hjärntumören blir mer värdefullt efter en tid, individerna upplever sig mer tillfreds 
med sin situation. Individerna ser livet med nya ögon och är tacksamma över att vara vid liv 
(ibid.).  
 
Denna studies resultat visar att förlust av funktioner har en negativ inverkan på identiteten och 
ökar lidande. Kommunikation, minne och rörelse är delar som försämras på grund av 
hjärntumören och påverkar vardagliga aktiviteter. Detta påvisas även i tidigare studier gjord 
av Cavers et al. (2013) och Cavers et al. (2012) visar att förlust av minne och kommunikation 
utgör frustration och elände hos individerna som drabbats av en hjärntumör. Vidare menar 
Molassiotis et al. (2011) att minnessvårigheter påverkar det dagliga livet, de beskriver vidare 
att oförmågan att köra bil och gå ut är ett stort problem som kan bidra till depression och 
rastlöshet (ibid.). Resultatet i studien visar att det finns en frustration över att inte kunna 
uttrycka sig och prata ordentligt. Cavers et al. (2012) instämmer om detta, individer beskriver 
hur de desperat försöker bilda meningar men hittar inte de rätta orden.   
 
Resultatet i denna studie visar att samtliga kvinnor upplever rädsla och ovisshet över 
hjärntumören. Även Sterckx et al. (2013) visar att ovisshet uppstår på grund av hur 
hjärntumören kommer påverka livskvaliteten och hur tillståndet kommer påverka familj och 
vänner. Ovissheten handlar också om eventuella biverkningar, behandlingsbeslut och 
återupptagande av tidigare aktiviteter (ibid.). En del i kvinnornas lidande som visas i resultatet 
är att ensamhet är framträdande under sjukdomstiden. Utanförskap och att inte bli igenkänd är 
faktorer som bidrar till ensamhet. På liknande sätt beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att 
ensamhet uppkommer när det inte finns någon gemenskap eller något sammanhang. Den 
djupa känslan av ensamhet kan uppstå när betydelsefulla människor i vardagen inte är eller 
vill vara närvarande. En oönskad ensamhet bidrar till en känsla av att vara utesluten eller 
bortglömd (ibid.). Detta påvisas i resultatet, ensamhet uppstår när vänner inte längre känner 
igen och pratar förbi kvinnan.  
 
Resultatet i vår studie visar att hopplösheten som uppstår i samband med hjärntumören skapar 
ångesttankar, är det värt att leva livet? Sandberg (2015) beskriver på liknande sätt att extrema 
situationer utlöser en kris som kan ge oro och ångest. Hopplöshet och förtvivlan är vanligt 
förekommande känslor i en sådan situation. Det kan även relateras till Dahlberg och Segesten 
(2010) som beskriver att mening och sammanhang kan gå förlorad vid en livsprövning som 
hjärntumör. I tidigare studie beskriver Molassiotis et al. (2011) att orkeslöshet är vanligt 
förekommande hos individer med hjärntumör. Orkeslöshet har en negativ inverkan på 
livskvalitén och välbefinnandet (ibid.). Studiens resultat speglar det som sägs ovan. 
Hjärntumören orsakar trötthet och det finns en längtan efter ett normalt liv. Tröttheten tar över 
livet och lidande blir påtagligt. Resultatet för studien menar att barnen är en stor anledning till 
att föräldern har viljan till att fortsätta kämpa. På liknande sätt beskriver Cavers et al. (2013) 
att barnen har en viktig roll för den sjuke föräldern, barnen hjälper föräldern att blir mer 
positiv och beslutsam. Även Sterckx et al. (2013) beskriver hur den nära relationen till barnen 
ger en mening med livet och styrkan att fortsätta kämpa. Vårt resultat belyser även kvinnornas 
förtvivlan över barnen. Detta beskrivs inte i tidigare studier och det kan därför inte stödja vårt 
resultat.  
 



!

! 17!

Resultatet belyser vikten av styrka och kraft från närstående under sjukdomstiden. De har en 
betydande roll för att uppnå välbefinnande. Cavers et al. (2012), Cavers et al. (2013), Muñoz 
et al. (2008) samt Ciarrochi, Fischer och Lane (2011) beskriver på liknande sätt att stöd från 
familj och vänner har en betydande roll i att uppnå välbefinnande och upprätthålla hoppet. 
Ciarrochi et al. (2011) beskriver vidare att vänskap bidrar till en bättre hantering av 
hjärntumören och minskar svårigheter som den för med sig (ibid.). Resultatet för studien visar 
att uppmuntran och positiva kommentarer från familj och vänner stärker kvinnorna. 
Brandberg (2015) menar att bekräftelse från familj och vänner om att finnas till för individen 
är viktigt.  
 
Vikten av att bli sedd och förlita sig på vårdpersonalen har en stor betydelse och skapar tillit 
hos kvinnorna, detta är tydligt i studiens resultat. På liknande sätt beskriver Dahlberg och 
Segesten (2010) att det är av vikt att sjuksköterskan har ett vårdvetenskapligt perspektiv 
genom att se varje patients personliga livsvärld. Cavers et al. (2013) visar att trygghet och 
stöd från vårdpersonal är av stor vikt. Lyhördhet, tillgänglighet och att tillhandahålla 
information är centrala faktorer som vårdpersonalen behöver visa för att förbättra individens 
psykologiska anpassning. I tidigare studie gjord av Molassiotis et al. (2011) motsägs däremot 
detta på grund av kommunikationsproblem och en brist på känsla från vårdpersonalen. En 
självklar fråga som “hur mår du?” var något som uteslöts i kommunikationen. Socialstyrelsen 
(2015) menar att det ingår i den professionella hållningen att ge ett gott bemötande. Det är av 
vikt att som vårdpersonal vara empatisk, att inge tröst, hopp och lugn gentemot individen. I 
resultatet framgår det att kvinnorna upplever att vårdpersonalen har viljan att ge dem allt. Det 
motsäger Muñoz et al. (2008), som istället menar att individer uttrycker ilska och frustration 
över att erhålla för lite information från vårdpersonal. Specifikt när det gäller hantering av 
kognitiva- och psykiska symtom som uppstår till följd av hjärntumören.  
 

Fortsatt forskning 
Forskning om upplevelser inom området hjärntumör är ett mindre utforskat område som det 
behövs mer kunskap inom. Resultatet i studien visar att stöd har en stor betydelse för kvinnor 
som lever med hjärntumör. Stöd erhålls både från familj, vänner och vårdpersonal och ger 
kvinnorna styrkan att fortsätta kämpa. Författarna till denna studie anser att det behövs vidare 
forskning om hur närstående och vårdpersonal tar sig an uppgiften att ge stöd till den sjuke 
samt hur närstående och vårdpersonal påverkas av uppgiften. Vidare forskning behövs om 
mäns upplevelser av att leva med hjärntumör. Möjligheten finns att upplevelserna varierar 
mellan könen och därför behövs ytterligare forskning för att hitta eventuella likheter och 
skillnader mellan män och kvinnor. Det kan ha betydelse för sjuksköterskans sätt att vårda. 
 

Slutsats 
I studien framkommer det att kvinnor som har en hjärntumör upplever både välbefinnande 
och lidande under sjukdomstiden. Välbefinnande kan uppnås trots hjärntumör bland annat 
genom att acceptera sjukdomen. Hjärntumören kan också föra med sig förmågan att 
omprioritera och att se livet på ett nytt sätt. Lidande kan spegla sig genom en förändrad 
identitet, ensamhet, rädsla, hopplöshet och förtvivlan över barnen. Omgivningen har en stor 
betydelse för kvinnans mående, de kan ge stöd för att orka kämpa vidare. Utifrån resultat och 
diskussion framgår det att kvinnor upplever sin situation på olika sätt, därför är det viktigt att 
utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv bemöta varje kvinna som unik med egna känslor och 
erfarenheter. Sjuksköterskan behöver gå in med ett öppet och följsamt förhållningssätt med 
livsvärlden som grund för att kvinnan, trots sin hjärntumör, ska kunna uppleva ett 
välbefinnande.       
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Sökschema        BILAGA 1  
!
 
Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Självbiografier Utvalda självbiografier 

Libris 2016-09-21 Hjärntumör*  136st   

  Hjärntumör* + 
Biografi 

Svenskskrivna 
biografier 

33st   

  Hjärntumör* + 
Biografi 

Svenskskrivna 
biografier + 
materialtyp: Böcker 

32st   

  Hjärntumör* + 
Biografi 

Svenskskrivna 
biografier + 
materialtyp: Böcker + 
utgivningsår: 200* + 
201* 

17st  
Sista året med Carl-Axel(Waldenström, 2000) 

 

     Avsked: En bok (Kjällgren, 2000)  

     Dans i mitt mörka rum : om tillit när sjukdom 
hotar livet (Essén, 2002) 

Dans i mitt mörka rum : om tillit 
när sjukdom hotar livet (Essén, 
2002) 

     Min hjärntumör (Olofsson, 2012) Min hjärntumör (Olofsson, 
2012) 

     Är du trög, mamma? (Harris, 2001) Är du trög, mamma? (Harris, 
2001) 

     Kärleken till livet (Fredriksson & Sweigbergk, 
2015) 

Kärleken till livet (Fredriksson 
& Sweigbergk, 2015) 

     Jag ska inte dö idag (Pamela Andersson, 2014)  

     Ta med prinsbakelser: när en bror får svår 
cancer (Lindhe, 2015) 
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     Jag ska inte dö idag (Pamela Andersson, 2015 
ny utg.) 

Jag ska inte dö idag (Pamela 
Andersson, 2015 ny utg.) 

     Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat: 
det omöjliga är möjligt (Bergström, 2015) 

Om jag bara hade vetat hade jag 
inte insjuknat: det omöjliga är 
möjligt (Bergström, 2015) 

     Lilla fjäril blå: en mammas dagbok (Klar, 2013)  

     Fragment: En mammas tankar kring en älskad 
sons liv, sjukdom och död (Lindblå, 2013) 

 

     … och jag vill leva (Sandén, 2014) … och jag vill leva (Sandén, 
2014) 

     Strålmannen (Södergård, 2012)  

     Jag måste få berätta-: barn med cancer, 
behandlade 1970 - 1980-tal och konsekvenser 
av detta: en utlämnad grupp? (Thelander, 2012) 

 

     Jag gråter inte, det är bara tårarna som rinner 
(Tönne, 2015) 

Jag gråter inte, det är bara tårarna 
som rinner (Tönne, 2015) 

     I väntan på döden (Eklöf, 2001) Utvalda: 8st 

 
* Växjö 
Universitets - 
bibliotek 

2016-09-27 Hjärntumör*  68st ! !

!  Hjärntumör* + 
biografi 

Svenskskrivna 
biografier + 
publiceringsdatum 
2000-2016 

5st …och jag vill leva (Sandén, 2006)! !

! ! ! ! ! Jag ska inte dö idag (Pamela Andersson, 2015 
ny utg.)! !

! ! ! ! ! Strålmannen (Södergård, 2012)! !
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! ! ! ! ! Dans i mitt mörka rum : om tillit när sjukdom 
hotar livet (Essén, 2002)! !

!
*!Sökningen!på!Växjös!universitetsbibliotek!gjordes!för!att!inte!missa!biografier!av!värde.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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! ! ! ! ! Sista året med Carl-Axel(Waldenström, 2000)!                                    Utvalda: 0st 
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BILAGA 2 
!
KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT SEGESTEN (2012, s.43)  

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant?  

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i fråga?  

3. Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak?  

5. Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde?  
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Kvalitétsgranskning        BILAGA 3 
Titel 
Författare 
Årtal 
 

Litteraturform+ Ansvarig+
utgivare+
+
Ort!

Författare+ Bokens+
tryckning+

Källkritisk+
granskning+
genom+

Bokens+innehåll+
som+bidrar+till+
akademisk+
utveckling+i+
vårdvetenskap+

”Jag ska inte 
dö idag” 
 
Pamela 
Andersson 
 
2014 

Självbiografi Bonnier Fakta 
 
Stockholm 

Pamela 
drabbades av 
en icke 
opererbar 
hjärntumör 
2012. Hon 
skriver också 
om mental 
styrka, fysisk 
träning och 
kärlek. 

Boken trycktes 
2014, två år 
efter 
cancerbeskedet 

Boken 
granskades 
genom 
bokförlaget 

Pamela skriver om 
sina upplevelser av 
att leva med 
hjärntumör och hur 
fysisk aktivitet kan 
bidra till ett ökat 
välbefinnande. Hon 
beskriver också 
vikten av det stöd 
hon får från familj 
och vänner. 

”Kärleken till 
livet” 
 
Marie 
Fredriksson, 
Helena Von 
Zweigbergk 
 
2015 

Självbiografi Piratförlaget 
 
Stockholm 

År 2002 
drabbades 
Marie av en 
hjärntumör. 
Hon skriver om 
kärlek, sorg, 
revansch och 
att leva med 
bieffekterna 

Boken trycktes 
2015, 13 år 
efter 
cancerbeskedet 

Boken 
granskades 
genom 
bokförlaget 

Läsaren får följa 
Maries upplevelser 
både innan, under 
och efter 
cancerbeskedet. Hon 
beskriver hur 
musikkarriären 
påverkas av hennes 
hjärntumör. Trots 
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från tumören svåra biverkningar 
har hon en vilja till 
revansch mot 
hjärntumören. 

”Jag gråter inte 
– det är bara 
tårarna som 
rinner” 
 
Åsa Tönne 
 
2015 

Självbiografi Vulkan 
 
Stockholm 

Åsa drabbades 
av en malign 
hjärntumör 
2011. Hon 
skriver om 
cancerlivets 
berg- och 
dalbana. 

Boken trycktes 
2015 fyra år 
efter att hon 
fick beskedet 

Boken 
granskades 
genom 
bokförlaget 

Åsa skriver om sina 
upplevelser att leva 
med en hjärntumör, 
hon skriver om 
familj och vänners 
betydelse samt sin 
positiva inställning.  

”… och jag vill 
leva” 
 
 
Ulrika Sandén 
 
2006 

Självbiografi Prisma som 
ingår i 
Nordstedts 
Förlagsgrupp 
AB 
 
Stockholm 

Ulrika 
drabbades av 
en allvarlig 
hjärntumör 
2004 när hon 
var 30år 
gammal. Hon 
skriver om hur 
livet förändras 
vid sjukdom 

Boken trycktes 
2006 två år 
efter 
cancerbeskedet 

Boken 
granskades 
genom 
bokförlaget 

Ulrika berättar om 
sina upplevelser av 
att bli lämnad av 
sambon under 
sjukdomstiden, 
vilket hon beskriver 
som ett lidande. Hon 
berättar vidare om 
den minnesförlust 
hon drabbas av och 
beroendet av andra. 
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”Dans i mitt 
mörka rum: om 
tillit när 
sjukdom hotar 
livet” 
 
Elisabeth Essén 
 
2002 

Självbiografi Libris 
 
Örebro 

Elisabeth 
drabbades av 
sin första 
hjärntumör 
1997, därefter 
följde två nya 
hjärntumörer. 
Hon skriver om 
sina barn, sin 
tro och 
medföljande 
biverkningar. 

Boken trycktes 
2002  

Boken 
granskades 
genom 
bokförlaget 

Självbiografin 
belyser kampen mot 
hjärntumören där 
hon samtidigt 
försöker hitta glädjen 
i livet med sina barn 
och sin tro. Trots 
besked om ständigt 
nya hjärntumörer 
försöker hon finna 
välbefinnande i de 
positiva delarna av 
livet.   
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Kategorier och underkategorier i respektive bok, skillnader och likheter   BILAGA 4 
!
+ Kärleken till livet 

Marie Fredriksson 
och Helena Von 
Zweigbergk 

… och jag vill leva 
Ulrika Sandén 

Dans i mitt mörka 
rum – om tillit när 
sjukdom hotar livet  
Elisabeth Essén 

Jag gråter inte: Det 
är bara tårarna som 
rinner 
Åsa Tönne 

Jag ska inte dö idag 
Pamela Andersson 

Känsla av 
välbefinnande 

X+ X+ X+ X+ X+
Acceptans X+ ! X+ ! X+
Finna styrka trots 
sjukdom 

X X X X X 
Se livet på ett nytt 
sätt och 
omprioritera 

X X X X  

Känsla av 
lidande 

X X X X X 
Förändrad 
identitet 

X X X  X 
Rädsla X X X X X 
Ensamhet X X X   
Flykt och 
hopplöshet 

 X X  X 
Förtvivlan över 
barnen 

X  X X X 



!

!

Omgivningens 
betydelse 

X X X X X 
Styrka från 
omgivningen 

X X X X X 
Vårdpersonalens 
betydelse 

X X X X X 
!


