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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Varje år drabbas drygt 300,000 barn av cancer i världen och en av de vanligaste sorterna är 

hjärntumör. Sjukdomen och dess behandling kan påverka barnets uppväxt och sociala liv. 

Förutom de svåra symtom hjärntumören kan orsaka under sjukdomen kan den tillsammans 

med behandlingen även ge senkomplikationer som påverkar hela livet. Hjärntumören, dess 

behandling och senkomplikationer kan påverka överlevarnas livskvalité på flera olika sätt.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar livskvalitéten för personer som överlevt 

hjärntumör i unga år.  

Metod 

En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar 

genomfördes. Materialet analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat 

Efter att ett barn överlevt en hjärntumör drabbas det ofta av komplikationer som påverkar det 

vardagliga livet. De upplevde olika typer av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

förändringar som både kunde vara till det positiva och negativa. Överlevarna kände bland 

annat olika typer av utanförskap men också en tacksamhet över livet. Resultatet presenteras i 

fyra kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna blev; Kroppsliga, kognitiva och 

emotionella förändringar, Relationer till närstående, Hinder och utmaningar och Stärkt av 

erfarenheter.  
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Slutsats 

De två mest oväntade delarna av resultatet var omfattningen av utanförskap och att 

livskvalitén kunde upplevas som bättre än innan sjukdomen. Författarna anser att ämnet 

cancer behöver normaliseras och att ingen ska behöva kämpa ensam mot cancern. 
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TACK  

Stort tack till vår handledare Carina Werkander Harstäde som granskat och hjälpt oss 

förbättra vårt arbete genom hela uppsatsprocessen och som tillsammans med Hanna Holst 

stöttat oss i vår diskussionsgrupp. 

Vi vill också ge ett tack till bibliotekarier på Linneuniversitetets universitetsbibliotek i Växjö 

som hjälpt oss och underlättat uppsatsens sökningsprocess.   

Slutligen vill vi också ge ett stort tack till alla andra som varit delaktiga och stöttat oss genom 

uppsatsprocessen.  
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1. INLEDNING 

Att ha drabbats av en hjärntumör i unga år kan vara en stor förändring som kan följa med 

personerna resten av livet. Livskvalitén är också något som kan påverkas och förändras vid 

och efter en svår sjukdom. Därför vill författarna uppmärksamma detta ämne, då livskvalité 

är något som författarna anser att alla borde ha möjlighet att känna på något sätt. Genom att 

få kunskap om vad och på vilket sätt personers livskvalité påverkas efter sjukdom kan vården 

hjälpa dem hantera situationen på ett bättre sätt. För att sjuksköterskor ska ha möjlighet till att 

förstå överlevarnas känslor samt komplikationer är ämnet värt att belysa.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Cancer 

World Health Organization (WHO 2018a) förklarar begreppet cancer som ett 

samlingsbegrepp för en stor grupp olika sjukdomar. Dessa sjukdomar karakteriseras av en 

onormal celltillväxt där de påverkade cellerna kan invadera och sprida sig till kroppens olika 

vävnader och organ. WHO (2018a) beskriver att förändringen från en normal cell till en 

tumörcell sker i flera steg och att förändringarna är ett resultat av ett samspel mellan en 

människas genetik och tre kategorier av externa faktorer. Dessa tre faktorer är fysiska 

carcinogener (cancerframkallande ämne) till exempel UV- och joniserande strålning, kemiska 

carcinogener exempelvis asbest och arsenik samt biologiska carcinogener som bland annat 

infektioner från vissa virus, bakterier och parasiter. Andersson Torsler (2019) förklarar att 

cancerceller har egenskaper och förmågor som friska celler inte har. Maligna celler kan dela 

sig i oändlighet och de är immuna mot utifrån kommande signaler om att sluta växa. De dör 

inte heller som friska celler gör. De maligna cellerna stimulerar sin egen tillväxt samt sitt eget 

bildande av blodkärl som leder till tumörens tillväxt. Förutom detta har maligna celler även 

en förmåga att sprida sig genom blod och lymfsystem vilket kallas metastasering.  

2.2 Cancer hos barn 

Barncancerfonden (2017a) visar att det varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige 

och enligt WHO (2018b) drabbas det varje år cirka 300,000 barn av cancer i världen. Några 

av de vanligaste cancerdiagnoserna hos barn i världen är enligt WHO (2018b) olika typer av 

leukemier, hjärntumörer och lymfom. Alla personer under 18 år räknas som barn i Sverige 

och även i andra delar av världen (Socialstyrelsen, 2015; UNICEF, u.å). WHO (2018b) 

belyser en skillnad mellan cancer hos vuxna och cancer hos barn, nämligen att cancer hos 

barn oftast inte har någon känd orsak. Fortsättningsvis beskrivs det att prognosen kan 

förbättras av faktorer, såsom tidig och korrekt diagnos samt effektiv behandling.  

Barncancerfonden (2017a) menar att behandlingen anpassas efter barnets ålder. Föräldrar och 

sjukvårdspersonal måste ha rimliga förväntningar på barnen både vid behandling och vid 

deras utveckling eftersom ett barn måste få vara ett barn även under sin sjukdomstid. Vidare 

påtalar Barncancerfonden (2017a) att alla de naturliga processer ett barn går igenom måste 

ske trots sjukdom, exempelvis separation och självständighet från föräldrar i tonåren. 

Pettersson och Lönn-Rhodin (2017) beskriver den naturliga processen från att vara ett barn 

till att bli tonåring och sedan vuxen som en fysisk, kognitiv och social utveckling. Hormoner 

leder inte enbart till kroppslig pubertet utan ger även starka känslor. Det beskrivs vara 

naturligt för tonåringar att känna sig mer nedstämda än yngre barn och vuxna. Den kognitiva 

utvecklingen innebär att tonåringen vill tänka åt sig själv och utveckla sina egna tankar. 

Socialt utvecklar tonåringen en egen talan och en känsla för vad som är rätt och fel, med 
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andra ord sin egen etik och moral. Förutom dessa utvecklingar menar Pettersson och Lönn-

Rhodin (2017) också att det är en naturlig process att vilja bli självständig, få uttrycka sig och 

att få sin röst hörd.  

Cantrell och Matula (2009) hävdar att sjukvårdspersonalens beteende och omvårdnad var en 

viktig del av de positiva sjukvårdsupplevelserna för barn och unga genom deras 

cancerbehandling. Vidare påtalas att det för barn är viktigt att bli sedd som en individ och 

inte som ett barn med cancer. Barncancerfonden (2017a) påpekar att olika sorters cancer är 

mer eller mindre vanliga vid olika åldrar. Småbarn 0–6 år drabbas av till exempel 

njurtumörer och leukemi medan skelettumörer är vanligare från 8–9 års ålder och uppåt. 

Hjärntumörer är dock en typ av cancer som inte varierar i åldrarna utan är lika vanlig genom 

hela åldersintervallet. 

2.3 Hjärntumör hos barn 

Majoriteten av de barn som får hjärntumör idag överlever. Många av dem återgår till ett liv 

inte så långt ifrån det liv som fanns innan sjukdomen samtidigt som en del barns liv förändras 

för alltid (Lannering & Castor 2015). Barncancerfonden (2019) beskriver att hjärntumör 

innebär tumörer på centrala nervsystemet alltså hjärna och/eller ryggmärg. Hjärntumör är den 

vanligaste typen av cancer som bildar tumörer hos barn. Symtom på hjärntumör är ofta 

diffusa och varierar beroende på ålder, lokalisation samt typ av tumör. De vanligaste 

symtomen är huvudvärk, kräkningar och trötthet vilka även kan vara tecken på flera andra 

sjukdomar. Barncancerfonden (2019) beskriver att mer åldersspecifika symtom för småbarn 

0–6 år är att de kan bli irriterade, får svårigheter att äta och kan bli sena i sin utveckling. 

Symtom för skolbarn 6–18 år kan vara försämrad prestation i skolan samt 

personlighetsförändringar.  

2.4 Behandling av hjärntumör hos barn  

Det finns enligt Barncancerfonden (2019) tre behandlingsformer för barn med hjärntumör. 

Den vanligaste är operation men även radiologi och cytostatika används. Barncancerfonden 

(2019) menar att behandlingen ska vara individanpassad och varierar beroende på typ av 

tumör, lokalisation av tumören samt barnets ålder. Även Bhat et al. (2011) påpekar vikten av 

individanpassad behandling. De påtalar också att det är viktigt att ta hänsyn till föräldrars och 

barns medbestämmande vid de tillfällen det är möjligt.  

 

Ericson och Ericson (2012) beskriver att operation vid hjärntumör innebär att tumörvävnad 

tas bort. Henriksson (2019) menar att biverkningar vid operation är olika för varje individ, 

faktorer som påverkar är typ av operation samt tumörens lokalisation. Lannering och Castor 

(2015) påtalar att vissa av de symtom som fanns innan operationen försvinner medan andra 

förvärras. Det kan även uppstå andra komplikationer som smärta, balansproblem och 

synstörningar. Vidare hävdar Ericson och Ericson (2012) att kompletterande behandling ofta 

är nödvändigt på grund av att det nästintill alltid finns tumörvävnad kvar trots operation. 

Radiologisk behandling kan användas som komplement till operation och förklaras som 

strålbehandling. Björk-Eriksson (2019) beskriver att biverkningar vid radiologisk behandling 

mot huvudet kan vara munhålebesvär som muntorrhet och förändrad smak. Andra 

biverkningar kan vara håravfall, trötthet och reaktioner där strålningen har träffat huden.  

 

Cytostatikabehandling är enligt Ericson och Ericson (2012) också ett komplement till både 

operation och radiologi. Nygren (2018) beskriver att cytostatika har en bromsande effekt på 
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sjukdomsförloppet och en dödande effekt på cancerceller. Läkemedelsboken (2015) förklarar 

att cytostatikabehandling kan ge biverkningar på stora organsystem som hjärta, kärl, lever, 

lungor och njurar. Cytostatikan kan också ge biverkningar som håravfall, hudutslag, diarré, 

förstoppning, illamående/kräkningar samt svaghet och trötthet.  

 

2.5 Komplikationer senare i livet  

 Jarfelt och Hjorth (2019) beskriver att sena komplikationer är besvär och sjukdomar som 

uppkommer efter en sjukdom och dess behandling. Eilertsen, Rannestad, Indredavik och Vik 

(2011) nämner att diffusa muskelsmärtor, blindhet samt problem med vikt, tandemalj och 

lungor är senkomplikationer som kan uppkomma efter en cancerdiagnos och dess behandling. 

Senkomplikationer som kan uppstå efter cancer hos barn är enligt Jarfelt och Hjorth (2019) 

nedsatt immunförsvar, påverkad fertilitet, samt en ökad risk för sekundär cancer efter 

strålbehandling. Vidare beskriver Jarfelt och Hjorth (2019) att kognitiva nedsättningar, 

hjärnskador och hormonstörningar är vanliga komplikationer efter diagnosen hjärntumör hos 

barn. Andra vanliga senkomplikationer beskrivs av Barncancerfonden (2019) som störningar 

i hormoner och tillväxt, svårigheter med inlärning samt psykosociala problem. En del barn 

kan dock klarar sig helt utan komplikationer. Vanclooster et al. (2019) menar att barn som 

behandlats för hjärntumör uppvisar ett flertal olika känslor och svårigheter då de återgår till 

skolan. Exempel är inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt problem med att 

återanpassa sig. Även känslor av glädje och motivation beskrivs samt en önskan att av lärare 

och klasskamrater bli bemött som innan sjukdomen. 

 

2.6 Livskvalité  

Livskvalité beskrivs av Wärnå-Furu (2017) som den subjektiva delen av hälsa.  Livskvalité är 

alltså relativ och unik. Exempel på livskvalité kan vara lycka, tillfredsställelse och att leva ett 

gott liv. Livskvalitén för cancerpatienter kan enligt Nayak, George, Shashidhara och Nayak 

(2019) delas in i olika kategorier. Kategorierna för livskvalité är: generellt välmående, fysiskt 

och psykiskt välbefinnande, relationer, fungerande sexuella och personliga förmågor, 

optimism, tro/hopp, ekonomisk stabilitet, stöd och information, kroppsuppfattning samt en 

bra relation med sjukvårdspersonal. 

 

För ungdomar som haft cancer menar Philips och Jones (2014) att livskvalitén påverkats både 

positivt och negativt. Negativa känslor handlar om rädsla för återfall medan positivt tänkande 

gör att de ofta känner sig starkare än andra som inte haft cancer. Philips och Jones (2014) 

menar vidare att människor som överlevt en cancersjukdom upplever att de tack vare 

sjukdomen kan känna en livskvalité trots livets upp- och nedgångar. Enligt Kuhlthau et al. 

(2015) har ungdomar och unga vuxna som överlevt en hjärntumör lättare att hantera sin 

situation om de har ett socialt nätverk runt omkring sig. Vidare beskriver Kuhlthau et al. 

(2015) att det sociala nätverket kan ge en ökad livskvalité och kan bestå av familj, vänner, 

kollegor och andra personer i samhället som kan ge stöd. Upplevelse av livskvalité trots 

cancer har även Lannering och Castor (2015) beskrivit då de påtalar att de flesta barn 

upplever samma välbefinnande och livskvalité som barn i samma ålder som inte haft en 

tumörsjukdom.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

Den här uppsatsen utgår från vårdvetenskapen och den beskrivs av Dahlberg och Segesten 

(2010) som en egen disciplin där antagande om hur verkligheten är beskaffad ligger som 

grund. Vidare påtalas det att en av vårdvetenskapens främsta uppgifter är att förstå begreppet 

hälsa och dess innebörd (Dahlberg och Segesten 2010). För att enklare förstå hur livskvalité 

uppnås är det viktigt att vara medveten om hur livsvärld, hälsa och livskraft påverkas och 

förändras hos en människa efter sjukdom. Begreppen som följer nedan kommer att diskuteras 

i resultatdiskussionen.  

3.1 Livsvärld 

Livsvärlden är unik för varje individ och kan beskrivas som världen såsom den erfars. 

Individen har ett unikt sätt att uppfatta sig själv och världen runt omkring, vilket leder till att 

olika personer kan ha olika erfarenheter av samma situation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Bengtsson (2005) menar att livsvärlden är den värld som är självklar för en person och där 

det finns möjlighet till kommunikation och sociala möten med andra människor. Ekebergh 

(2015) betonar patientperspektivets betydelse inom livsvärldsteorin då individen ses som 

expert på sin hälsa, kropp och sitt lidande; personens upplevelser och erfarenheter är det som 

är viktigt. Livsvärlden är enligt Bengtsson (2005) komplex och en person kan inte enbart ses 

som en fysisk varelse. Varje individ reagerar olika beroende på tidigare erfarenheter, 

upplevelser och förväntningar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som en av 

vårdvetenskapens grundpelare, samt att livsvärlden är tätt sammanvävd med hälsa och 

välbefinnande. Livsvärlden är som tidigare nämnt unik, där individen själv står i centrum och 

där de närstående ingår (Dahlberg & Segesten 2010). Vid sjukdom som exempelvis 

hjärntumör sker en förändring i livsvärlden då synen på hälsa och livskvalité kan förändras. 

Vid dessa förändringar förstås livsvärlden på nytt med nya perspektiv och det blir mer fokus 

på vad som är viktigt och har betydelse i tillvaron.   

 

3.2 Hälsa 

Wärnå-Furu (2017) hävdar att hälsa är ett begrepp med flera komponenter, vilket gör 

begreppet svårdefinierat. Dahlberg (2014) förklarar att hälsa precis som livsvärlden är unik 

för varje individ men att hälsa i stora drag innebär att en person upplever välbefinnande. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsan är relativ och speglas av hela livssituationen. 

Inom vårdvetenskapen är det inte enbart den fysiska och biologiska hälsan som betonas, utan 

även den psykiska och existentiella. Hälsa och lidande är två begrepp som är tätt kopplade till 

varandra (Dahlberg & Segesten, 2010), ett barn kan alltså trots en hjärntumör och lidandet 

den orsakar, uppleva hälsa genom välbefinnande och livskvalité. Efter att en person upplevt 

en svår sjukdom som till exempel hjärntumör i unga år kan synen på hälsa förändras. Små 

positiva saker i vardagen kan uppskattas på ett annat sätt än tidigare. Att uppleva god hälsa är 

något som värdesätts högt eftersom det inte längre är en självklarhet.  

3.3 Livskraft 

Ekebergh (2015) förklarar att livskraft är den energi en individ har för att klara av livets 

hinder och möjligheter. Vidare beskrivs livslust och livsmod som två begrepp nära kopplade 

till livskraften. Livslust är den viljan en person har för att leva sitt liv och livsmod är en 

människas mod att möta alla de svårigheter som ibland hindrar upplevelsen av hälsa.  
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Ekebergh (2015) menar att livskraft kan innebära att orka göra praktiska saker men också att 

vända sig inåt och att fokusera på sin inre existens. Fagerström (2017) hävdar att livskraften 

är hälsans kärnpunkt och att den stärks av självrespekt, värdighet, bekräftelse och livsglädje. 

Fortsättningsvis påpekas det att en del personer har kraft att kämpa med en livslust trots svår 

cancer. Det handlar om att hitta en kraft att leva trots motgångar. 

Sammanfattningsvis kan hälsa beskrivas som ett flerdimensionellt begrepp där individens 

livsvärld påverkar och påverkas av upplevelser. För att uppnå hälsa måste en individ våga 

kämpa mot de hinder som livet innehåller samt ha en livskraft att orka och vilja leva.  

4. PROBLEMFORMULERING 

Efter att ett barn genomgått en hjärntumör och alla de symtom som sjukdomen innebär samt 

de biverkningar behandlingen orsakar, kan senkomplikationer som påverkar resten av deras 

liv uppkomma. Tal, syn och hörselproblem, koncentrationssvårigheter samt smärta är 

exempel på några av de senkomplikationer som kan påverka livskvalitén efter sjukdomen. 

Förutom de senkomplikationer sjukdomen och dess behandling orsakar, kan överlevarnas 

normala utveckling från att vara barn till att bli vuxna självständiga individer påverkas. Det 

kan påverkas av att de förlorar mycket tid med jämnåriga och i det sociala samspelet. 

Författarna valde att uppmärksamma de svårigheter personer som besegrat en hjärntumör kan 

uppleva, för att öka samhällets medvetenhet och kunskap kring det. Detta för att medvetenhet 

och kunskap kan leda till en ökad acceptans för personernas svårigheter och deras 

upplevelser. En persons syn på livskvalité och vad som stärker livskvalitén kan förändras av 

att erfara en svår sjukdom. Därför vill författarna belysa de positiva och negativa 

upplevelserna som påverkar livskvalitén senare i livet för personer som drabbats av 

hjärntumör i unga år. 

 

5. SYFTE 

Syftet var att beskriva vad som påverkar livskvalitéten för personer efter de överlevt 

hjärntumör i unga år.  

 

6. METOD 

6.1 Design  

En kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar genomfördes med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är enligt Henricson och Billhult 

(2017) relevant att använda när upplevelser står i centrum. Den ansågs därför lämplig av 

författarna. Den här litteraturstudien utgick från en induktiv ansats eftersom utgångspunkten 

var de levda erfarenheterna vilket Birkler (2008) menar att den induktiva ansatsen bygger på.  

 

6.2 Datainsamling 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes för att söka efter relevanta artiklar till 

litteraturstudien. Karlsson (2017) beskriver att Cinahl är en databas som innehåller artiklar 

om bland annat omvårdnad samt att PubMed innehåller artiklar om omvårdnad och 

medicinsk forskning. Vidare beskriver Karlsson (2017) att det i databasen PsycINFO finns 
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material inom områdena psykologi och beteendevetenskap. PsycINFO förklaras även av 

Linneuniversitetets universitetsbibliotek (2019) som en databas med bland annat artiklar och 

tidskrifter inom ämnen som bland annat psykologi, psykiatri och omvårdnad. Den här studien 

belyste omvårdnad och medicinsk forskning vilket gjorde databaserna lämpliga för 

uppsatsens syfte.  

 

I databaserna Cinahl och PsycINFO gjordes enbart en fritextsökning. Det gjordes däremot två 

sökningar i databasen PubMed, en fritextsökning och en MeSH-termssökning. 

Fritextsökningen gjordes med sökord valda av författarna medan MeSH-terms sökningen 

gjordes med PubMeds MeSH-termer. En MeSH-term är enligt Karlsson (2017) ett sökord 

som gör en sökning mer exakt för den specifika databasen. De sökord som användes vid 

sökningarna delades in i tre olika sökblock, där synonymer till brain tumor, survivor och 

quality of life utgjorde sökblocken. Vidare beskrivning om sökningarna redovisas i ett 

sökschema i bilaga 1. Booleska termer som OR och AND användes vid sökningar för att 

binda ihop sökorden samt för att få en bredare sökning med relevanta artiklar. Karlsson 

(2017) beskriver att den booleska operatoren AND används för att binda ihop sökord och 

specificera sökningen medan OR används för att expandera sökningen. Vidare användes 

trunkering vilket Karlsson (2017) förklarar är ett sätt att göra en sökning bredare. Trunkering 

innebär att tecknet * sätts efter ett sökord för att alla ändelser ska komma med i sökningen 

(a.a), ett exempel är survi*, där survivor, survival, survivorship och surviving inkluderas tack 

vare trunkeringen.  

 

6.3 Urval 

Vid artikelsökning i de olika databaserna inkluderades och exkluderades artiklar genom att 

titlar och abstract lästes. Totalt lästes 61 titlar och utifrån dessa exkluderades 36 artiklar. De 

resterande artiklarnas abstract lästes och därefter valdes 11 artiklar ut. Två återkommande 

orsaker till exklusion var artiklar som enbart utgick från ett anhörigperspektiv samt artiklar 

med kvantitativ metod. Vid val av artiklar användes de inklusions- och exklusionskriterier 

som beskrivs nedan. En av de elva artiklar som valdes ut exkluderades vid mer noggrann 

läsning, då den inte svarade på den här studiens syfte. De tio utvalda artiklarna presenteras i 

en artikelmatris i bilaga 2.  

 

6.3.1 Inklusionskriterier 

Artiklar valdes ut genom följande inklusionskriterier: Publiceringsdatum skulle vara från 

2004 och framåt samt att artiklarna skulle vara peer-reveiwed. Då det inte fanns någon 

geografisk avgränsning användes artiklar från olika länder. Artiklar med kvalitativ metod 

inkluderades, det gjorde även artiklar med mixad metod där de kvalitativa och de kvantitativa 

resultaten var tydligt uppdelade. Artiklar skrivna ur ett patientperspektiv inkluderades, det 

gjorde även de som utgick från både patient- och anhörigperspektiv där uppdelningen på vem 

som sagt vad var tydlig.  

 

6.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklar där deltagarna haft hjärntumör vid över 18 års ålder exkluderades, det gjorde även 

artiklar där deltagarna var yngre än sex år när studien genomfördes. Deltagarna skulle även 

vara friska från sin hjärntumör. Om artiklarna inte var vetenskapligt uppbyggda eller på något 

annat språk än engelska exkluderades artiklarna.  
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6.3.3 Kvalitetsgranskning  

Totalt valdes tio artiklar ut för kvalitetsgranskning. Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU)s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik användes för att granska de utvalda artiklarna. SBU (2019) menar att 

kvalitetsgranskningsmallen är ett hjälpmedel för att upptäcka och sålla bort irrelevanta 

artiklar (a.a). Mallen är utformad som en checklista med 21 frågeställningar om artikelns 

syfte, urval, datainsamling, analys samt resultat och redovisas i bilaga 3. Frågeställningarna 

besvarades genom svarsalternativen ja, nej, oklart och ej tillämpbart, där ja gav ett poäng 

medan de resterande alternativen gav noll poäng. Författarna satte egna gränser utifrån de 

frågeställningar kvalitetsgranskningsmallen bestod av. Formeln som användes vid uträkning 

av gränserna hög-, medel- och låg kvalité var: procentsatsen x antal frågor. Till exempel blev 

80 % av 21 frågor 17 JA-svar. Varje JA-svar gav ett poäng och uträkningen på detta exempel 

blev 0,8 x 21 = 17 poäng. Artiklar med hög- och medelkvalité inkluderades. 

Kvalitetsgranskningen utföll i att tio av de tio granskade artiklarna inkluderades och att sex 

av dem var av hög kvalité. Gränserna för hög-, medel- och låg kvalité, dess procentsatser och 

artiklarnas fördelning redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1: Gränserna för hög-, medel- och låg kvalité, procentsatserna vid kvalitetsgranskning 

samt fördelning av artiklar.  

Nivå Procentsats Antal poäng Antal artiklar 

HÖG 80 - 100%  17–21 Poäng 6 Stycken 

MEDEL 65 - 79 % 14 - 16 Poäng 4 Stycken 

LÅG 0 - 64 % <14 Poäng 0 Stycken 

 

6.4 Analys 

Med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes en 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Danielson (2017) menar att denna typ av 

innehållsanalys är lämplig när analysen utgår från innehållet i texten. En textnära analys 

beskrivs även av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) som manifest där innehållet i 

texten tas ut i meningsenheter och sätts ihop till olika kategorier och koder.  

 

Studiens innehållsanalys inleddes genom att författarna noggrant läste alla artiklar för att få 

en uppfattning om deras innehåll. Meningsenheter togs sedan gemensamt ut och översattes, 

meningsenheter beskrivs av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) som de betydande 

delarna av texten som svarar på studiens syfte. Meningsenheterna kan bestå av ord, meningar 

eller stycken av text (a.a). Därefter kondenserades meningsenheterna vilket innebar att de 

mest framstående delarna togs vidare i processen. Detta gjordes för att författarna skulle göra 

texten mer lätthanterlig för nästkommande steg i innehållsanalysen, där de kondenserade 

meningsenheter blev till koder. Koder förklaras av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

som korta beskrivningar av meningsenheternas innehåll och skapas alltid utifrån studiens 

syfte. Koder med liknande innebörd samlades ihop till subkategorier och bildade sedan större 

grupper, kategorier. Kategoriernas syfte är enligt Danielson (2017) att beskriva vad texten 
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innehåller. Författarna genomförde analysen i enlighet med Lundman och Hällgren-

Graneheims (2017) beskrivning av hur en innehållsanalys genomförs. En mall över 

innehållsanalysens tillvägagångssätt är enligt Danielson (2017) ett sätt att underlätta för 

läsaren (a.a), samt visar på en bekräftelsebarhet i analysen. Några exempel på författarnas 

tillvägagångssätt redovisas därför i en mall i tabell 2.  

 

Tabell 2: Exempel på författarnas kvalitativa innehållsanalys.  

Författare 

och  

artikeltitel  

Menings- 

enhet 

Översatt 

kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Chen et al. 

Games of 

Lives in 

Surviving 

Childhood 

Brain 

Tumors 

s.444 och 

447 

They 

experienced 

physical 

impairments as 

making them 

different from 

others  

Upplevde 

fysiska 

försämringar 

gör dem 

annorlunda  

Fysiska 

förändringar 

gjorde dem 

annorlunda  

Utanförskap Hinder och 

utmaningar   

Hobbie et al.  

Adolescent 

and young 

adult 

survivors of 

childhood 

brain tumors: 

Life after 

treatment in 

their own 

words s.9 

Survivors 

acknowledged 

that their 

family 

members were 

their best 

friends and 

they had 

tremendous 

gratitude for 

them.  

Bekräftade att 

familjen var 

deras bästa 

vänner och att 

de kände en 

stor 

tacksamhet. 

Tacksamhet 

över närhet 

till familjen   

Familjens 

betydelse  

Relationer till 

närstående  

Gunn et al.  

 

Quality of 
life and late-

effects 

among 

childhood 

brain tumor 

survivors: a 

mixed 

method 

analysis. 

s. 680 

The positive 

attitude 

emerges for 
example as 

appreciation 

smaller things, 

as an ability not 

to take negative 

things too 

heavily as a 

gratitude for 

survival and as 

an acceptance 

of cancer.  

Positiv attityd 

genom att 

exempelvis 
uppskatta de 

små sakerna i 

livet, inte ta 

negativa saker 

för hårt, som 

en tacksamhet 

för överlevnad 

och acceptans.  

Att lära sig 

att se de 

positiva 
delarna av 

livet 

Personlig 

utveckling 

efter sjukdom  

Stärkt av 

erfarenheter 
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7. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

7.1 Forskningsetik  

Enligt Sandman och Kjellström (2018) ingår alla typer av etiska övervägande som görs under 

hela forskningsprocessen i den så kallade forskningsetiken. En del av grunden inom 

forskningsetiken är att skydda deltagare samt att bemöta dem med respekt. Kristensson 

(2014) menar att respekt både handlar om deltagarnas välbefinnande och insamling och 

hantering av information. Vidare påpekar Kristensson (2014) Helsingforsdeklarationen som 

en viktig del av forskningsetiken. Den är specifikt riktad mot medicinsk forskning som 

involverar människor. World Medical Association (2018) beskriver att 

Helsingforsdeklarationen 2013 består av 37 punkter som är indelade i 12 kategorier. Exempel 

på kategorier där vissa punkter är mer intressanta för den här litteraturstudie är: informerat 

samtycke, sekretess och konfidentialitet samt sårbara grupper och individer.  

I den här litteraturstudien har kvalitativa artiklar baserade på intervjuer granskats vilket gör 

att författarna anser ovanstående kategorier är av stor vikt. Kjellström (2017) menar att det är 

viktigt med informerat samtycke då deltagarna aldrig ska känna sig tvingade att delta samt att 

de ska ha möjlighet att ställa frågor genom hela processen (a.a). Författarna anser att etiskt 

resonemang är speciellt viktigt då flera av artiklarna är baserade på unga personers 

erfarenheter. Kjellström (2017) förklarar att information är särskilt viktigt när barn och unga 

personer är inblandade. Informationen måste vara lättförståelig och anpassad till barnets ålder 

(a.a). Då den här litteraturstudien är baserad på artiklar som flera handlar om barns 

upplevelser anser författarna att det är av stor vikt att etiska resonemang framgår i artiklarna.  

7.2 Förförståelse  

Birkler (2008) beskriver att förförståelse är ett centralt begrepp när förståelse genom ett 

metodiskt tillvägagångssätt ska uppnås. Förförståelse är en persons förväntningar, fördomar 

och föreställningar om något, alltså den förståelse som föregår själva förståelsen.  Vid 

texttolkning används alltid läsarens förförståelse, dock är det viktigt att vara medveten om 

och förstå sin förförståelse då det påbörjas en tolkning. Priebe och Landström (2017) menar 

att det är värderingar och erfarenheter som påverkar förförståelsen. En litteraturstudies 

pålitlighet stärks av att författaren reflekterar över sin förförståelse. Skott (2017) menar att 

den egna förförståelsen är en utgångspunkt i en tolkning och att förförståelsen förändras 

genom att läsa mer än en gång. Det sker en kommunikation mellan berättare och läsare där en 

ny förståelse formas. 

 

Författarna anser att deras förförståelse skiljer sig åt då en av författarna har varit i kontakt 

med barncancer på ett personligt plan och den andra författaren inte har någon personlig 

erfarenhet av barncancer. Författarna har diskuterat och reflekterat över sina förförståelser för 

att bli medvetna om dem. Genom medvetenhet har författarna kunnat tygla sin förförståelse 

genom alla delar i den här litteraturstudien. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 

studiens pålitlighet genom att författarnas förförståelse medvetandegörs och tyglas.   
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8. RESULTAT 

Ur de valda artiklarnas resultat framträdde kategorier och subkategorier, se tabell 3. De fyra 

kategorierna; Kroppsliga, kognitiva och emotionella förändringar, Relationer till närstående, 

Hinder och utmaningar samt Stärkt av erfarenhet svarar på hur livskvalitén påverkas för 

personer som drabbats av en hjärntumör i unga år.  

 

Tabell 3: Resultatet av innehållsanalysen i kategorier och subkategorier.  

Kategori  Subkategori 

Kroppsliga, kognitiva och emotionella 

förändringar 

Nya kroppsliga svårigheter  

Nya kognitiva- och kommunikationssvårigheter 

Nya typer av känslor  

Relationer till närstående  Familjens betydelse  

Vänskapsband  

Hinder och utmaningar Ändrad framtidssyn 

Utanförskap 

Underlättande tillvägagångssätt 

Stärkt av erfarenheter  Personlig utveckling efter sjukdom  

Känsla av tacksamhet  

 

8.1 Kroppsliga, kognitiva och emotionella förändringar  

Resultatet visade att hjärntumör och dess behandling hade en stor påverkan på de fysiska, 

kognitiva och emotionella funktionerna hos överlevarna. De subkategorier som presenteras 

nedan visar dessa komplikationer samt hur och varför de påverkar livskvalitén hos 

överlevarna.  

 

8.1.1 Nya kroppsliga svårigheter  

Zwiers, Campbell, Evans och Kirkwood (2014) påtalade olika typer av komplikationer som 

överlevarna fick av den behandling som gavs vid hjärntumör. Vidare beskrev Zwiers et al. 

(2014) olika komplikationer som påverkade hela kroppen exempelvis: blödningar, infektioner 

och krampanfall. Krampanfall var något som beskrevs som svårhanterligt och flera av 

överlevarna berättade att det var en av de komplikationer som påverkade dem mest i 

vardagen då krampanfall ofta kom oväntat och uppfattades som obehagliga från omgivningen 

(Chen, Chen & Haase 2008; Liptak et al. 2016; Zwiers et al. 2014). Andra komplikationer var 

bland annat tinnitus, huvudvärk och ökad känslighet för ljud och ljus vilket gjorde de svårt 

för överlevarna att gå i skolan, umgås med vänner och arbeta (Zwiers et al. 2014). Syn-och 

hörselnedsättningar beskrevs också av överlevarna som svårhanterliga nedsättningar i skolan 

eller på arbetet och vid sociala sammanhang (Chen et al. 2008; Zwiers et al. 2014). 

Överlevarna påtalade att en av komplikationerna efter hjärntumör och dess behandling enligt 

Chen et al. (2008) var halvsidig förlamning och enligt Boydell, Stasiulis, Greenberg, 

Greenberg och Spiegler (2008) balans- och gångsvårigheter. Båda komplikationerna 
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påverkade överlevarnas möjlighet att vara aktiva i den mån de önskade att vara (Boydell et al. 

2008; Chen et al. 2008). Macartney, Stacey, Harrison och VanDenKerkhof (2014) beskrev att 

överlevarna på grund av sina fysiska nedsättningar inte hade samma möjligheter att röra sig 

och delta i aktiviteter vilket begränsade dem i vardagen. 

 

Förutom de tidigare beskrivna komplikationerna påtalade flera av studierna trötthet samt en 

speciell typ av trötthet och kraftlöshet som benämns med begreppet fatigue som 

svårhanterliga för överlevarna (Cheung et al. 2019; Gunn et al. 2016; Liptak et al. 2016; 

Lucas, Barakat, Jones, Ulrich och Deatrick 2014; Macartney et al. 2014). Lucas et al. (2014) 

beskrev de konsekvenser tröttheten orsakade i överlevarnas liv då uthålligheten minskade 

samtidigt som en känsla av trötthet ökade vilket gjorde att de var tvungna att sova flera 

gånger om dagen. Vidare menade Lucas et al. (2014) att tröttheten gjorde att överlevarna 

varken orkade arbeta eller delta i sociala tillställningar. Cheung et al. (2019) påtalade att den 

ständiga tröttheten även påverkade skolgången.  

 

Utöver de tidigare nämnda komplikationerna menade Zwiers et al. (2014) att det även 

uppstått förändringar i överlevarnas utseende efter sjukdomen och dess behandling samt 

exemplifierade att operationsärr och håravfall var vanligt. Även Chen et al. (2008) och Gunn 

et al. (2016) påtalade förändrat utseende som något överlevarna ansåg vara besvärligt för dem 

i vardagen. Gunn et al. (2016) menade att ett nytt eller annorlunda utseende ständigt påminde 

överlevarna av den tidigare cancern och påverkade därför deras livskvalité.  

 

8.1.2 Nya kognitiva- och kommunikationssvårigheter  

Flera studier påvisade att överlevarna hade en försämrad eller förändrad social och 

kommunikativ förmåga efter hjärntumören och dess behandling (Liptak et al. 2016; Lucas et 

al. 2014; Macartney et al. 2014). En del överlevare ansåg att anledningen till det förändrade 

sociala mönstret var de nya tal- och hörselsvårigheter som uppstått (Macartney et al. 2014) 

medan andra ansåg att orsaken var svårigheter med att förstå dialoger och texter (Lucas et al. 

2014). Flera av överlevarna beskrev att kommunikationssvårigheter gjorde dem osäkra när de 

umgicks med vänner. De blev också reserverade i sociala sammanhang samt tog inte initiativ 

till samtal som de gjort innan sjukdomen, vilket i sin tur påverkade deras vardag (Lucas et al. 

2014; Liptak et al. 2016; Macartney et al. 2014).  

 

Försämrat initiativtagande var inte enbart ett hinder i sociala sammanhang utan påverkade 

även skolgången (Macartney et al. 2014). Förutom försämrat initiativtagande menade 

Macartney et al. (2014) att koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem också var 

orsaker till svårigheter i skolan. Minnessvårigheter var en av flera problematiska kognitiva 

nedsättningar som överlevarna ansåg svårhanterliga och som uppstått efter hjärntumören och 

dess behandling (Gunn et al. 2016; Macartney et al. 2014; Zwiress et al. 2014). Andra 

kognitiva nedsättningar beskrevs av Zwiers et al (2014) som försämrad tankeverksamhet och 

av Gunn et al. (2016) som motivationsproblem. Lucas et al. (2014) påtalade att vissa 

överlevare till och med hade gett upp hoppet om att få en anställning eller att gå tillbaka till 

skolan på grund av sina kommunikativa och kognitiva nedsättningar efter hjärntumören och 

dess behandling. Boydell et al. (2008) och Zwiers et al. (2014) menade också att en del 

överlevare ansåg det svårt att återgå till skolan efter att de återhämtat sig från cancern. Vidare 

påtalade Boydell et al. (2008) att en av anledningarna till detta var att överlevarna gått miste 
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om mycket tid i skolan på grund av den tidigare sjukdomen.  

 

8.1.3 Nya typer av känslor 

Flera av överlevarna påtalade att de efter hjärntumören och dess behandling hade ett 

förändrat humör, känsloliv och sätt att uttrycka sina känslor (Boydell et al. 2008; Cheung et 

al. 2019; Hobbie et al. 2016; Macartney et al. 2014; Zwiers et al. 2014). Macartney et al. 

(2014) och Cheung et al. (2019) menade att ilska, stress, nervositet, oro, ledsamhet och 

irritation var exempel på dessa känslor. Boydell et al. (2008) påpekade att överlevarna 

beskrev att de hade oförklarliga känsloutbrott av bland annat nedstämdhet som kunde leda till 

depressioner. Zwiers et al. (2014) nämnde separationsångest, skev kroppsuppfattning och 

ilska vilket även Lucas et al. (2014) påtalade då överlevarna menade att de hade 

temperament- och aggressionsproblem samt mindre tålamod än innan sjukdomen och dess 

behandling.  

 

En annan ny känsla överlevarna upplevde var frustration över sina nya begränsningar i 

vardagen (Cheung et al. 2019; Hobbie et al. 2016; Lucas et al. 2014). Macartney et al. (2014) 

menade däremot att en del av överlevarna hade lärt sig acceptera sina nya begränsningar. 

Ytterligare en känsla som beskrevs av överlevarna var skuldkänslor gentemot deras föräldrar 

då de haft det svårt relaterat till överlevarnas tidigare sjukdom (Zwiers et al. 2014).  

 

Rädsla var också en känsla överlevarna blivit tvungna att hantera efter sjukdomen och dess 

behandling (Chen et al. 2008; Cheung et al. 2019). Anledningar till rädsla var enligt Cheung 

et al. (2019) återfall och ny behandling medan Chen et al (2008) menade att överlevarna 

kände en rädsla inför döden, då de hade stora frågor om sin överlevnad. Vidare gav Chen et 

al. (2008) exempel på frågor i samband med denna rädsla: när tar mitt liv slut och varför lever 

jag?  

 

8.2 Relationer till närstående  

Resultatet visade att överlevarnas relation till de närstående påverkades av sjukdomen och 

dess behandling. De subkategorier som presenteras nedan ger en bild av familjens och 

vännernas betydelse för överlevarna men också några av de problem som kan uppstå efter 

sjukdomen och behandlingen.  

 

8.2.1 Familjens betydelse 

En stor del av studierna förklarade att överlevarna ansåg att ett nära band med sina familjer 

var en viktig del av livet (Chen et al. 2008; Cheung et al. 2019; Gunn et al. 2016; Hobbie et 

al. 2016; Macartney et al.2014; Rabelais, Jones, Ulrich och Deatrick 2019). Hobbie et al. 

(2016) menade att överlevarna beskrev sina familjemedlemmar som sina bästa vänner och de 

kände stor tacksamhet över allt de gjort för dem. Cheung et al. (2019) förklarade att de tack 

vare familjens kärlek och stöd fick kraft att orka kämpa mot de vardagliga motgångarna i 

livet som uppkommit efter sjukdomen. Chen et al. (2008) och Rabelais et al. (2019) menade 

att speciellt mammorna till överlevarna hade en stor roll gällande stöd vid motgångar och vid 

sociala sammanhang.  
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8.2.2 Vänskapsband 

Vänner ansågs ha en stor betydelse för överlevarna och var en viktig del av deras vardag 

(Chen et al. 2008; Hobbie et al. 2016). Däremot påvisade ett flertal av studierna att 

överlevarna upplevde problem med att upprätthålla och skapa nya vänskapsband (Chen et al. 

2008; Cheung et al. 2019; Gunn et al. 2016; Hobbie et al. 2016; Lucas et al. 2014; Rabelais et 

al. 2019). Hobbie et al. (2016) påpekade att en av anledningarna till detta var överlevarnas 

försämrade funktioner i sociala sammanhang medan Cheung et al. (2019) menade att det var 

de fysiska begränsningarna som orsakade att de inte kunde delta i aktiviteter som var upphov 

till svårigheterna. Enligt Rabelais et al. (2019) hade överlevarna en önskan om att kunna delta 

i fler sociala sammanhang, Lucas et al. (2014) menade också att överlevarna kände en längtan 

efter nya vänskapsband men även ork till att träffa de vänner som redan fanns där.  

 

Något som beskrevs som underlättande vid vänskapsrelationer var enligt Macartney et al. 

(2014) sociala medier där överlevarna kunde kommunicera med sina vänner trots fysisk 

isolering på grund av sjukdom och behandling. Efter sjukdomen hade överlevarna tack vare 

sociala medier lättare att umgås med sina vänner då de under sjukdomstiden hade haft 

kontakt med varandra (a.a). Förutom att den fysiska isoleringen under sjukdomen kunde 

påverka överlevarnas vänskapsband menade Boydell et al. (2008) att det förändrade utseendet 

tillsammans med en oförmåga att delta i aktiviteter efter sjukdomen gjorde dem till enkla mål 

för mobbning. Flera av studierna påvisade att överlevarna hade blivit utsatta för mobbning 

eller blivit retade på något sätt efter sjukdomen och dess behandling (Chen et al. 2008; Gunn 

et al. 2016; Hobbie et al. 2016; Liptak et al. 2016; Macartney et al. 2014; Rabelais et al. 

2019). Chen et al. (2008) förklarade att det efter hjärntumören och dess behandling fanns en 

tydlig skillnad i utseende och daglig funktion hos överlevarna vilket gjorde att de fick en 

stämpel som sjuka eller annorlunda. Även Liptak et al. (2016) påpekade att folk dömde 

överlevarna för att de var annorlunda exempelvis genom att de inte kan vara lika aktiva som 

sina jämnåriga vänner. Hobbie et al. (2016) gav ett konkret exempel då överlevarna nämnde 

att de kände sig bortstötta från kollegor och att kollegorna skrattade åt dem.  

 

Överlevarna upplevde det också svårt att hantera när människor, speciellt deras vänner, 

tittade på dem med medlidande (Gunn et al. 2016; Rabelais et al. 2019). Medlidandet gav 

överlevarna en känsla av att de var svagare än andra vilket de upplevde påverkade deras 

vardag (Gunn et al. 2016). Överlevarna kände enligt Chen et al. (2008) att de hade förlorat 

kontakten med sina vänner och sin del i gemenskapen. Trots tidigare beskrivna svårigheter 

med vänskapsband sågs vännerna som fanns kvar som viktigt emotionellt och fysiskt stöd 

(Chen et al. 2008; Gunn et al. 2016; Hobbie et al. 2016). Vänner beskrevs ha en stor 

betydelse för att kunna minska mobbning och hjälpa överlevarna att återanpassa sig efter den 

isolering som sjukdomen bidragit till (Chen et al. 2008; Gunn et al. 2016). Vänner som 

funnits där genom hela cancerresan var enligt Gunn et al. (2016) ovärderliga för överlevarna.  

 

8.3 Hinder och utmaningar 

Resultatet visade att det sker flera förändringar i livet efter att en person överlevt hjärntumör i 

unga år. Hinder och utmaningar kan bland annat handla om förändrad syn på framtiden och 

de utanförskap personer kan uppleva. Det fanns också olika strategier för att hantera den nya 

vardagen vilket presenteras i olika subkategorier nedan.   
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8.3.1 Ändrad framtidssyn 

Samtliga studier där framtiden berördes menade att överlevarna upplevde en negativt 

förändrad syn på framtiden efter sjukdomen (Chen et al. 2008; Cheung et al. 2019; Gunn et 

al. 2016; Hobbie et al. 2016; Lucas et al. 2014). Chen et al. (2008) påpekade att det fanns en 

osäkerhet över framtiden hos överlevarna och att cancerupplevelsen gjort att de inte kände 

samma engagemang över livet, då de inte längre kunde planera sin framtid (a.a). En 

framstående anledning till negativa känslor kring framtiden var förlust av självständighet på 

grund av den sjukdom och behandling de genomgått (Cheung et al. 2019; Hobbie et al. 2016). 

Överlevarna påtalade att de blivit mer beroende av andra vilket gjort att deras självständighet 

minskat. Vardagen såg inte ut som den tidigare gjort och det gjorde inte heller framtiden då 

de kände att de förlorat en del av sig själva på grund av deras minskade självständighet 

(Hobbie et al. 2016). Överlevarna var tvungna att kämpa hårt för att ta tillbaka de funktioner 

som på grund av sjukdomen gått förlorade och den självständighet de längtade efter att åter få 

uppleva (Gunn et al. 2016; Lucas et al. 2014) 

 

8.3.2 Utanförskap 

Enligt Zwiers et al. (2014) hade hjärntumören och dess behandling en stor påverkan på 

överlevarnas sociala liv. Överlevarna hade svårt att relatera till personer i samma ålder samt 

hade en begränsad social interaktion vilket gjorde att de kände sig annorlunda (a.a). Flera 

överlevare beskrev en känsla av att vara annorlunda jämfört med sina vänner samt en längtan 

efter normalitet och att passa in (Boydell et al. 2008; Cheung et al. 2019; Gunn et al. 2016). 

En av anledningarna till att överlevarna kände sig annorlunda var ett nytt och förändrat 

utseende vilket gav dem försämrat självförtroende, självbild och osäkerhet över sitt nya 

utseende (Boydell et al. 2008; Cheung et al. 2019; Zwiers et al. 2014). Chen et al. (2008) 

påtalade att hårlöshet och kortväxthet var två exempel på det förändrade utseendet som 

gjorde att överlevarna kände sig annorlunda jämfört med sina vänner. Cheung et al. (2019) 

menade att överlevarnas känslor av att vara annorlunda gjorde att de kände sig värdelösa, 

ledsna samt ensamma.  

 

Ensamhet var ett stort problem som flera av överlevarna beskrev påverkade deras livskvalité 

(Boydell et al. 2008; Hobbie et al. 2016; Rabelais et al. 2019). Hobbie et al. (2018) menade 

att ensamheten orsakades av överlevarnas försämrade sociala förmåga medan Rabelais et al. 

(2019) och Boydell et al. (2008) visade att överlevarna ansåg att orsaken var isolering från 

samhället under sjukdomstiden (a.a). Några av överlevarna nämnde att de nya begränsade 

fysiska funktionerna gjorde att de blev exkluderade från aktiviteter till exempel lagsporter 

som i sin tur bidrog till utanförskap och ensamhet (Cheung et al. 2019; Gunn et al. 2016; 

Zwiers et al. 2014). 

 

8.3.3 Underlättande tillvägagångssätt 

För att hantera de förändringar som cancern och dess behandling gett menade Zwiers et al. 

(2014) att överlevarna hade olika strategier. Konkreta exempel var bland annat 

sjukgymnastik, arbetsterapi, talpedagogik, musikterapi och psykologträffar. Ett annat sätt 

som flera av överlevarna använde för att göra livet hanterbart var att tänka positivt (Boydell 

et al. 2008; Chen et al. 2008; Gunn et al. 2016; Macartney et al. 2014; Zwiers et al. 2014). 

Positivt tänkande kunde enligt Zwiers et al. (2014) vara att se en lycklig framtid medan Chen 

et al. (2008) menade att positivt tänkande innebar att överlevarna såg sig som vinnare som 

flyttat sig förbi sjukdomen. Vidare påpekade Chen et al. (2008) att genom att överlevarna såg 

en mening med sin överlevnad kunde de enklare ha ett positivt tänkande. Zwiers et al. (2014) 
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menade att överlevarna kunde se positivt på livet trots sina varierade fysiska, psykiska och 

sociala begränsningar.   

  

Förutom positivt tänkande var ett tillvägagångssätt att se sina hinder och begränsningar som 

en drivkraft. Istället för att se sina begränsningar som något negativt såg överlevarna dem 

som motivation, om de inte kunde utföra en uppgift på samma sätt som sina jämnåriga vänner 

försökte de hitta nya lösningar på uppgifterna (Boydell et al. 2008; Macartney et al. 2014; 

Zwiers et al. 2014). Överlevarna ansåg även att om de misslyckades med en uppgift eller 

situation första gången skulle de försöka igen och inte se hinder som ett stopp (Macartney et 

al. 2014). Boydell et al. (2008) påpekade att överlevarna ansåg att de blev speciellt 

motiverade när människor hade låga förväntningar på dem eftersom de då ville motbevisa 

dem. Vidare beskrev överlevarna att de kände sig positiva och självsäkra om de klarade av de 

hinder livet gav dem. 

  

Överlevarna nämnde också att de kunde hjälpa sig själva genom att hjälpa andra i liknande 

situationer (Lucas et al. 2014; Macartney et al. 2014). Macartney et al. (2014) menade att 

överlevarna använde sina erfarenheter för att hjälpa andra människor och Lucas et al. (2014) 

påtalade att volontärarbete var viktigt för dem. Volontärarbete kunde till exempel göra att 

överlevarna upprätthöll sin sociala förmåga (Lucas et al. 2014). Utöver tidigare nämnda 

tillvägagångssätt för att hantera livet var acceptans ett sätt som nämndes av överlevarna och 

de förklarade att de kunde komma vidare i livet genom att acceptera sina begränsningar och 

olikheter (Boydell et al. 2008; Hobbie et al. 2016; Rabelais et al. 2019). 

8.4 Stärkt av erfarenheter 

Resultatet visade att personer som överlevt en hjärntumör i unga år känner en tacksamhet 

över sin överlevnad. De kände också att de utvecklats som personer tack vare sin sjukdom 

och allt den inneburit för dem. Detta är något som beskrivs mer i de två subkategorier som 

presenteras nedan.  

 

8.4.1 Personlig utveckling efter sjukdom 

I samtliga studier där ämnet personlig utveckling nämns menade överlevarna att de kunde se 

en positiv utveckling efter sjukdomen och dess behandling (Chen et al. 2008; Gunn et al. 

2016; Macartney et al. 2014; Zwiers et al. 2014). Chen et al (2008) menade att överlevarna 

blivit mer psykiskt mogna samt fått en ökad empatiförmåga medan Zwiers et al. (2014) 

påtalade att de kände sig visare, bättre och starkare som personer. Gunn et al. (2016) 

påpekade att överlevarna kunde nämna åtminstone en positiv konsekvens efter cancern 

exempelvis ny världssyn, förbättrade värderingar, en mer positiv attityd och en ökad 

förståelse för människors olikheter. Vidare beskrev Zwiers et al. (2014) att överlevarna kände 

att de lärt sig hur de ska behandla andra människor genom sin och andras dödlighet. 

Macartney et al. (2014) påtalade att överlevarna ansåg att deras livskvalité var bra eller till 

och med bättre än innan cancern och dess behandling trots komplikationer. Vidare beskrev 

överlevarna att de ville ta tillbaka de funktioner som gått förlorade och öka sin fysiska 

funktion men också att de var lyckliga och hade ett bra liv. Chen et al. (2008) menade att 

överlevarna kände att de hade hittat ett nytt jag i det sociala sammanhanget samt hittat en ny 

mening med livet genom att hjälpa personer i deras närhet.  
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8.4.2 Känsla av tacksamhet  

Flera studier beskrev att överlevarna kände en tacksamhet över den andra chans de fått 

genom sin överlevnad (Chen et al. 2008; Gunn et al. 2016; Rabelais et al. 2019; Zwiers et al. 

2014). Gunn et al. (2016) menade att de lärt sig uppskatta små saker i livet och inte ta 

negativa saker för hårt. Zwiers et al. (2014) påpekade att överlevarna hade en positiv syn på 

livet och att de efter cancern lärt sig leva livet fullt ut, vilket de inte upplevt tidigare. Vidare 

beskrev överlevarna att de kände sig lyckligt lottade över att de överlevt trots deras 

senkomplikationer. Rabelais et al. (2019) påpekade också att överlevarna påtalade vikten av 

att faktiskt leva i nuet. Överlevarna ansåg också att tiden på jorden är begränsad och en 

överlevare upplevde varje dag som en gåva och sammanfattade det med “Everyday is a gift. 

That is why they call it the present.” (Rabelais et al. 2019 s.177) 

 

9. DISKUSSION  

Diskussionen är indelad i två delar; metod- och resultatdiskussion där författarna resonerar 

och diskuterar kring den utförda metoden samt det resultat som framkommit.  

 

9.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras den utförda metoden tillsammans med begreppen 

trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirmability) och 

överförbarhet (transferability). Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) definieras resultatets 

trovärdighet av dessa fyra begrepp och därför bör alla diskuteras för en ökad trovärdighet.  

9.1.1 Design  

Författarnas ambition med litteraturstudien var att undersöka det som påverkar personer som 

överlevt en hjärntumör i unga år har och deras livskvalité. Detta gjorde att författarna ansåg 

att en kvalitativ litteraturstudie var lämplig. Kristensson (2014) menar att en litteraturstudie är 

användbar för att sammanställa tidigare forskning och därigenom få en möjlighet att ge ett 

svar på det angivna syftet. Förutom litteraturstudie, är intervjustudie en lämplig kvalitativ 

metod för att besvara den här studiens syfte. Författarna förmodar att en intervjustudie gett 

djupare förståelse och ett mer nutida material, däremot hade informanterna varit geografiskt 

begränsade. Den geografiska begränsningen hade blivit Region Kronoberg då författarna inte 

hade haft tid eller möjlighet att transportera sig till andra regioner i Sverige eller andra länder. 

En intervjustudie hade förmodligen gjort relationen mellan författarna och informanterna mer 

personligt vilket hade kunnat påverka objektiviteten i studien. Däremot hade författarna 

kunnat ta hänsyn till informanternas reaktioner, kroppsspråk och ansiktsrörelser vilket 

möjligen kunnat ge ett mer fördjupat resultat vad det gäller informanternas upplevelser.  

 

Författarna har genom att göra en litteraturstudie och en innehållsanalys, analyserat material 

som tidigare tolkats av de utvalda vetenskapliga artiklarnas författare. En textnära 

innehållsanalys av materialet utfördes, vilket kan göra resultatet mer sanningsenligt. 

Författarna valde att ha en induktiv ansats då en deduktiv valdes bort eftersom Kristensson 

(2014) beskriver att vid en deduktiv ansats utgår författaren från en hypotes, ett begrepp eller 

en teori som sedan testas mot verkligheten. Författarna utgick inte från någon hypotes, teori 

eller något begrepp utan istället söktes svar på uppsatsens syfte mer öppet utifrån de data som 

fanns i de valda artiklarnas resultat. Det gjorde att författarna ansåg en induktiv ansats som 

lämpligare. 
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Innan inhämtnings- och analysprocessen påbörjades reflekterade och diskuterade författarna 

sin förförståelse vilket skapade en medvetenhet. Författarna anser att de genom att 

medvetandegöra den egna förförståelsen kan påverka att den inte färgar resultatet i samma 

omfattning som det möjligen kunde gjort vid omedvetenhet. En reflekterad förförståelse ger 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) en ökad pålitlighet.  

 

9.1.2 Datainsamling och urval 

Vid sökning av artiklar användes tre databaser med inriktning mot omvårdnad, detta gjorde 

sökningen bred och fler artiklar kunde påträffas. Dubbletter anträffades i samtliga sökningar 

efter den första sökningen vilket kan tyda på en mättnad i materialet. Databaserna valdes 

utifrån Linneuniversitetets (LNU) hemsidas rekommendationer vilket kan gjort att andra 

databaser som var lämpliga men som inte fanns på LNU:s hemsida utelämnades. Det är 

därför möjligt att författarna gått miste om artiklar som både kunnat stärka och ifrågasätta de 

resultat som framkommit i den här litteraturstudien. Dock finns det, utifrån att flera 

dubbletter hittades, en tanke om att en stor del av de artiklar av de som är tillgängliga har 

påträffats. Kristensson (2014) menar att det finns en risk att all forskning inom ett ämne inte 

finns tillgängligt i en databas, detta gör att författarna anser det lämpligt att använda sig av 

fler än en databas för att säkra att så mycket av tillgänglig forskning hittas.  

 

Då författarna upplevde det svårt att inhämta det angivna antalet artiklar som behövdes för att 

utföra litteraturstudien kontaktades bibliotekarie på LNU:s universitetsbibliotek i Växjö för 

vägledning. Författarna fick förslaget att bredda sökorden samt att byta ut livskvalité mot mer 

kvalitativa begrepp vilket utfördes och sökresultatet presenteras i bilaga 1. Författarna anser 

att artikelsökningen stärks genom stöttning och vägledning av bibliotekarie som blir en 

oberoende part vid sökningen. Författarna använde booleska termer och trunkering för att 

sammanbinda och bredda sökorden dock hade de booleska termerna möjligtvis kunnat 

användas på fler sätt då termen NOT även finns att använda. Det finns alltså en möjlighet att 

det vid användning av denna term kunnat ge en mer specifik sökning.  

 

För att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade användes begränsningen peer-reviewed 

i databaserna Cinahl och PsycInfo. Denna begränsning är inte tillgänglig i PubMed vilket 

gjorde att författarna fick använda sig av UlrichsWeb för att kontrollera om artiklarna var 

peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att artiklarna är granskade av andra forskare innan 

publicering och detta säkerställer kvalitén på artiklarna (Karlsson 2017). Utifrån uppsatsens 

inklusionskriterie är samtliga artiklar peer-reviewed.  

 

Tio artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning genom litteraturstudiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Förutom inklusions- och exklusionskriterier var det vid val av artiklar, 

viktigt att de innehöll etiska resonemang eftersom det innebär att personerna som deltagit i 

studierna har fått rätt information och behandlats på ett värdigt sätt. Författarna påträffade 

svårigheter vid inhämtning av de angivna antalet artiklar som uppsatsen krävde vilket 

resulterade i att enbart tio artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. Samtliga tio artiklar 

godkändes vilket kan ifrågasätta författarnas noggrannhet och korrekthet vid granskningen av 

artiklarna. Dock sattes gränserna för hög, medel och låg kvalité innan granskningen 

påbörjades vilket ökar trovärdigheten. Trovärdigheten ökar på grund av att författarna före 

granskningen inte kunde vara medvetna om hur fördelningen av artiklarnas kvalité skulle bli. 

Gränserna för hög och medel kvalité sattes högt, på 80 respektive 65 %. Hade artiklar hamnat 
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under dessa gränser hade de exkluderats från litteraturstudien då artiklar med låg kvalité inte 

ansågs lämpliga. Författarna har tillsammans noggrant granskat artiklarna och följt den mall 

som presenteras i bilaga 3, vilket stärker trovärdigheten i den här litteraturstudien.  

 

Artiklar från olika länder inkluderades i litteraturstudien för att ge ett så brett perspektiv som 

möjligt, något som möjligen kan öka chansen till att resultatet kan ha en överförbarhet mellan 

olika länder. Om alla artiklar däremot varit från samma land hade resultatet möjligen blivit 

djupare för de specifika landet och liknande länder men dock inte haft samma chans till 

överförbarhet mer generellt.  

 

Det sattes en nedre åldersgräns på sex år på deltagarna i de valda artiklarna eftersom personer 

under sex år ansågs enligt författarna ha svårt att uttrycka sig kring sin upplevelse till den här 

studien. Däremot sattes ingen övre åldersgräns då författarna hade svårigheter att finna 

tillräckligt antal artiklar och en övre åldersgräns hade då inneburit ett ytterligare 

inklusionskriterie att ta hänsyn till vid datainsamlingen. Åldersspannet på deltagarna i de 

artiklarna resultatet baseras på blev 8 - 40 år. Detta är ett brett åldersspann som ger en bred 

bild av hur personernas livskvalité påverkats av hjärntumören och dess behandling vilket 

både kan ses som positivt och negativt. Å ena sidan ger det ingen bild av hur livskvalitén 

påverkas för specifika åldrar, å andra sidan ger det en bild av att livskvalitén påverkas 

ungefär på samma sätt oberoende av hur lång tid som gått från att de blev friska. Det breda 

åldersspannet ger perspektiv från olika stadier i livet. Allt från nyligen friskförklarad till att 

ha levt med de komplikationer som uppstått under en längre tid och lärt sig acceptera livet 

vilket gör att resultatet troligen kan ses som stabilt över tid.  

 

Pålitlighet (dependability) beskrivs av Kristersson (2014) som giltighet där resultatets 

stabilitet över tid benämns som en viktigt del. Författarna valde att sätta maximal ålder på 

artiklarna till 15 år, alltså tidsspannet 2004–2019, detta för att få relativt aktuellt material. 

Författarna satte först tio år som maximal gräns men på grund av att det inte fanns tillräckligt 

med vetenskapliga artiklar i de valda databaserna utökades åldersgränsen med fem år. 

Ökningen gjorde att tillräckligt med artiklar identifierades vilket är en fördel. En nackdel med 

ökningen är att forskning går framåt, å andra sidan upplever personerna samma påverkan på 

livskvalitén oberoende av dessa fem år. Åldersspannet på de inkluderade artiklarna blev 

slutligen elva år då de hade publiceringsdatum mellan 2008–2019. Det breda åldersspannet 

på elva år kan alltså möjligen påverka resultatets pålitlighet. Dock har artiklar från 2008–

2019 analyserats och resulterat i liknande orsaker som påverkar livskvalitén vilket kan påvisa 

att resultatet har stabilitet över tid då de samstämmer trots tidsskillnaden.  

 

9.1.3 Analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) 

beskrivning utfördes. Analysprocessen är enligt författarna tydligt beskriven och exempel 

visas i tabell 2 vilket ger läsaren en möjlighet att följa analysprocessens steg. Då 

datainsamlingen och analysprocessen är tydligt beskriven såsom den är utförd menar 

författarna att det är möjligt att följa dessa processer. Tydligt beskrivet tillvägagångssätt 

beskrivs av Mårtensson och Fridlund (2017) som viktigt för att en studie ska få 

bekräftelsebarhet. Den gemensamma bearbetningen ger enligt författarna en högre pålitlighet 

och trovärdighet än om enskild analys skulle utförts. Hade materialet delats upp mellan 

författarna finns det en möjlighet att resultatet blivit mer vinklat än det som presenteras i den 
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här litteraturstudien. Däremot hade det möjligtvis gått att få ett bredare perspektiv om 

materialet delats upp mellan författarna, då de inte blivit begränsade av varandras tankar. 

Dock har författarna ingen erfarenhet av att utföra en kvalitativ innehållsanalys vilket kan 

påverka utgången. En mer fördjupad kunskap inom ämnet hade enligt författarna varit något 

att föredra. Språkförbristning kan möjligen skapa missförstånd vid analysprocessen vilket kan 

leda till ofrivillig feltolkning eftersom artiklarna är skrivna på engelska som inte är 

författarnas modersmål. Författarna har dock gemensamt analyserat materialet och därför 

också diskuterat de missförstånd som uppstått och tillsammans kommit fram till ett 

ömsesidigt resultat.  

 

Under hela skrivprocessen har litteraturstudien granskats, bearbetats och diskuterats med 

kritiska vänner och handledare i en handledargrupp, där de olika delarna ständigt varit under 

förändring för att skapa en trovärdig och sanningsenlig uppsats. Kritiska vänner och 

handledare är något som beskrivs av Mårtensson och Fridlund (2017) som ett sätt att göra en 

litteraturstudie mer trovärdig.  

 

Då trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet finns i en litteraturstudie finns det enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) en möjlighet till överförbarhet, vilket det i den här studien 

finns. Grupper som resultatet möjligen skulle kunna överföras till är, enligt författarna, 

personer som överlevt andra sorters cancer eller personer som överlevt en hjärntumör i andra 

åldrar än mellan 0–18 år. När det gäller utanförskap och ensamhet, finns det kanske andra 

grupper där delar av resultatet kan överföras inom andra sjukdomar än cancer. Författarna 

menar att det finns en möjlighet att de delar av resultatet som benämner utanförskap och 

ensamhet kan överföras till alla sjukdomar som innebär att ett barn är borta en längre period 

från skolan, eller där sjukdomen på något sätt förändrar dem. Det kan både vara psykiska och 

fysiska sjukdomar och exempel är ätstörningar och diabetes. Vid ätstörningar tror författarna 

att personerna känner sig oerhört ensamma vilket Rance, Clarke och Moller (2017) stärker då 

de menar att ungdomar med anorexia känner sig annorlunda och drar sig gärna mot 

ensamheten eftersom de känns enklare för stunden. Utanförskap och ensamhet kan enligt 

författarna även appliceras till barn med diabetes till exempel påtalar Sparapani, Jacob och 

Nascimento (2015) att barn med diabetes typ 1 ofta känner sig annorlunda och ensamma. 

Författarna tror att de finns ett stort antal andra sjukdomar hos barn som ger liknande 

upplevelser av ensamhet och utanförskap. De ser däremot det svårt att överföra andra delar av 

resultatet till andra grupper då det är specifikt relaterat till personer som överlevt en 

hjärntumör. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkade livskvalitén hos personer 

som överlevt en hjärntumör i unga år. Resultatet påvisar att personer som överlevt en 

hjärntumör i unga år dagligen påverkas av sin tidigare sjukdom. Överlevarna påverkas 

fysiskt, psykiskt, socialt, kognitivt och existentiellt av den tidigare sjukdomen och dess 

behandling samt av de senkomplikationer som uppstått. Då resultatet är omfattande har 

författarna valt att diskutera de subkategorier som var mest framträdande i varje kategori; 

Nya typer av känslor, Vänskapsband, Utanförskap och Känsla av tacksamhet. 

Subkategorierna diskuteras i förhållande till de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, hälsa, 

och livskraft. Vidare till aktuell forskning och kliniska implikationer.  
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9.2.1 Nya typer av känslor 

I resultatet framkom det att personer som överlevt hjärntumör i unga år hade fått förändrat 

humör och personlighet vilket kan förklaras av att livsvärlden påverkas av sjukdom. 

Försämrad självkänsla och självförtroende samt plötsliga och obefogade utbrott av ilska, oro, 

stress och irritation är vanligt förekommande exempel på de nya känslorna som påverkar 

överlevarnas livskvalité negativt. Detta stärks av andra studier som påtalar förändrat 

självförtroende och självkänsla kopplat till andra typer av cancer (Kim, Lee och Koh, 2018; 

Belpame et al. 2019). Chaiyaratana, Patoomwan, Chintanadilok och Knafl (2012) menar 

också att barn som överlevt cancer fått en förändrad personlighet och nya typer av 

humörsvängningar. Ekebergh (2016) förklarar att livsvärlden förändras vid sjukdom genom 

att kroppen känns främmande och det vardagliga livet abrupt ändras (a.a). Då det sker en 

förändring i livsvärlden vid svår sjukdom tror författarna att det även sker en utveckling och 

ny förändring av livsvärlden när en person blir frisk från den svåra sjukdomen. Då en person 

fått dessa förändringar av sjukdomen tror författarna att det känns främmande och ovant när 

de ska gå tillbaka till umgängen och sammanhang de trivdes i innan sjukdomen. Vården tros 

kunna hjälpa dessa personer med till exempel hjälp för att kontrollera känslor och 

humörutbrott men också hjälp för att finna sig själva igen.  

 

Förutom ovan beskrivna känslor framkom det i resultatet att en annan känsla som förändrats 

efter sjukdomen var rädsla. Tidigare hade rädsla inte varit en del av överlevarnas vardag 

vilket det nu var för flera av överlevarna. Rädslan berörde både den egna existensen och 

framtidens ovisshet. Rädsla beskrivs även av barn som överlevt andra sorters cancer 

(Belpame et al. 2019; Li, Lopez, Chung, Ho & Chiu 2013; Yi, Kim & Sang (2016a). Li et al. 

(2013) påtalar att överlevarna känner en rädsla för återfall och att de då inte ska ha kraft nog 

att klara av en ytterligare behandling. Författarna anser att rädslan påverkar livskraften då 

överlevarna inte känner att de klarar av och orkar en ytterligare behandling vid återfall. 

Fagerström (2017) menar att sjukdom och tankar på döden kan skapa en rädsla. Rädsla kan 

också uppkomma på grund av att de meningsfulla i livet hotas vilket det gör vid svår 

sjukdom. Belpame et al. (2019) hävdar däremot att överlevarna inte kände en rädsla för 

cancer eller återfall utan istället för vilken påverkan den tidigare behandlingen kommer att ha 

på deras kropp och framtid. Författarna tror att sjukvården möjligen skulle kunna ge stöd till 

de överlevare som upplever rädsla genom samtal och stöttning under cancersjukdomen då de 

noggrant kan förklara vilka komplikationer som kan uppstå. 

 

I resultatet framkom att de nya typerna av känslor som är beskrivna ovan kan vara svåra att 

hantera för överlevarna. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är möjligt att tänka om 

kring sin livssituation och lära sig hantera sitt nya liv med de nya begränsningarna (a.a). 

Livsvärlden beskrivs som unik och att varje individ är expert på sin egen livsvärld (Dahlberg 

& Segesten 2010; Ekebergh 2016). Överlevare till olika sjukdomar som påverkat deras liv 

kan känna sig förvirrade över både sin kropp, sitt sinne, sitt liv och sin framtid. Detta kan 

göra att de för en tid inte längre är experter på sin nya livsvärld därför tror författarna att 

vårdpersonalen skulle kunna ge dem stöd då vården varit en stor del av deras liv under 

hjärntumören. Stödet vården kan bidra med kan exempelvis vara samtal både professionella 

med till exempel psykologer och med personer som upplevt liknande situationer i 

samtalsgrupper. 1177 Vårdguiden (2018) nämner att det för en del cancerdrabbade hjälper att 

prata om hur de känner samt att det finns samtalsgrupper både i sjukvården och utanför 

vården. De påtalar också att organisationer som Cancerkompisar och Ung Cancer kan ge stöd 

både under cancern och efter att behandlingen är klar (a.a). Det är därför viktigt att 
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sjukvårdspersonal är medvetna om att överlevarna kan känna sig förvirrade över sitt nya 

känsloliv så att de kan förstå och stötta dem vid behov. 

 

9.2.2 Vänskapsband 

Vänskap var viktigt för överlevarna men också att de upplevde det svårt att skapa nya 

vänskapsband efter hjärntumören och dess behandling. Yi, Kim och An (2016b) bekräftar att 

även personer som överlevt andra typer av cancer som barn har svårigheter när nya 

vänskapsband ska knytas. Li et al. (2013) påtalar att många ungdomar som överlevt cancer 

har en försämrad social förmåga som gör att de förlorat vänner. Yi et al. (2016b) menar att 

befintliga vänskapsband har stor betydelse för överlevarna. Författarna kan inte ge några 

konkreta exempel på hur vården kan skapa nya eller stärka vänskapsband på andra sätt än 

samtalsgrupper för personer som har liknande upplevelser, däremot diskuteras exempel på 

vad samhället kan bidra med under rubriken: 8.3 ur ett samhällsperspektiv.  

 

I resultatet visade sig även att en stor del av överlevarna någon gång hade blivit retade eller 

utsatta för mobbning på grund av sin tidigare hjärntumör. Fagerström (2017) påtalar att 

människan i sin natur behöver bekräftelse från andra för att känna sig meningsfull. 

Författarna tror att det är en ännu starkare strävan efter svår sjukdom, att en överlevare har ett 

behov av att bli sedd för att orka med en vardag fylld med hinder. Det är alltså möjligt enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) att starka vänskapsband ger en människa livskraft vilket kan 

göra att denne upplever hälsa. Författarna till den här studien förstår det som att starka och 

trygga vänskapsband är en stor del för en ökad och bra livskvalité. Då livskraften enligt även 

Fagerström (2017) ökar om en person känner sig sedd funderar författarna över om 

livskraften då minskar när person blir utsatt för mobbning. Mobbning ses i resultatet som ett 

stort problem för överlevarna vilket gör att detta är något sjukvården och samhället måste 

samarbeta kring, denna diskussion skrivs under rubriken 8.3 ur ett samhällsperspektiv.  

 

9.2.3 Utanförskap 

En av de mest framträdande orsakerna till försämrad livskvalité var utanförskap genom att 

överlevarna kände sig annorlunda vilket i sin tur gav en stark känsla av ensamhet. Att vara 

annorlunda till både utseende och funktion är något som framkommer i flera andra studier 

rörande olika sorters cancer benämns (Belpame et al. 2019; Cantrell & Conte 2016; Kim et 

al. 2018; Yi et al. 2016b). Överlevarna känner själva att de är annorlunda på grund av att de 

inte ser ut som andra i samma ålder samt för att människor ger dem nedvärderande blickar på 

grund av deras utseende (Kim et al. 2018; Yi et al. 2016b). Yi et al. (2016b) menar också att 

överlevarna kände utanförskap genom att de inte genomgått samma saker i uppväxten som 

andra ungdomar. Vilka saker överlevarna missat beror vid vilken ålder de hade hjärntumören 

och vilken kultur de lever i. I Sverige kan det till exempel handla om att inte kunna följa 

skolans processer och gå från mellanstadie till högstadie eller från högstadiet till gymnasiet 

som andra jämnåriga, eller att inte skaffa sin första pojk-eller flickvän när ens vänner gör det. 

Däremot kan det i till exempel Korea enligt Yi et al. (2016b) handla om att pojkarna missar 

militärtjänsten vilket gör att de inte ses som riktiga män. Överlevarna känner alltså inte att de 

passar in i sociala sammanhang och att de inte har en mening vilket är en naturlig längtan hos 

människan. Detta beskriver Ekebergh (2016) som menar att människor söker en mening och 

ett sammanhang samt att en person som inte känner detta kan ha svårt att uppnå hälsa. 

Dahlberg och Segesten (2010) påtalar vikten av att för att uppnå hälsa kunna finna sin plats i 

existensen både genom att finna och förstå sig själv samt att få ett sammanhang och samspel 

med övriga världen. Författarna poängterar att en person som precis genomgått en svår 
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sjukdom och sedan inte känner igen sig själv eller det sociala samspelet möjligen har svårt att 

uppnå hälsa och att känna en livskraft.  

 

Då utanförskap är en stor anledning till att överlevarna ansåg att livskvalitén hade försämrats 

på grund av hjärntumören borde vården enligt författarna kunna erbjuda hjälp inom detta 

område. Genom att överlevarnas livsvärld ses och vården använder ett patientperspektiv där 

patienten är: i centrum, expert på sin kropp samt en stor del i sin vård kan deras känslor och 

tankar lyssnas och tas hänsyn till vilket i sin tur kanske skulle kunna minska känslan av 

utanförskap. Hjalmarsson (2013) påtalar också vikten av att patienten blir sedd och lyssnad 

på som en unik individ samt att en person inte är sin sjukdom utan har en sjukdom (a.a). 

Sjuksköterskan kan genom att förstå en persons tankar och känslor stötta dem i svåra 

situationer. När sjuksköterskan försöker få en förståelse av någons livsvärld kan personen få 

en större tillit till vården vilket kan göra att de vågar berätta om sina känslor. Öppenhet i 

vårdande möten mellan sjuksköterska och patient är viktigt, och kan enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) göra att varje individ ses som unik (a.a). Öppenhet kan alltså leda till 

vårdande samtal där patienten blir delaktig i sin vårdprocess. Om en patient känner tillit till 

vården kan de öppna upp sig och då kan vården hjälpa dem på den nivån patienten behöver 

det.  

 

9.2.4 Känsla av tacksamhet. 

En stor del av överlevarna kände en tacksamhet över att få leva och att ha fått en andra chans 

i livet. Tacksamhet för överlevnad och de erfarenheter cancer givit dem beskrivs även i andra 

studier (Cantrell & Conte 2016; Doukkali et al. 2013; Yi et a. 201b). Ekebergh (2016) menar 

att livsvärlden bygger på erfarenheter vilket gör att livsvärlden förändras när en person går 

igenom svåra saker. När livsvärlden förändras måste personen få nya perspektiv och skapa 

sig ett nytt eller ändrat sammanhang (a.a). Författarna antar att vården möjligtvis kan ha en 

inverkan på hur en person ser på sin upplevelse och överlevnad. Om vårdpersonalen är 

medveten om de symtom, biverkningar och känslor personer med hjärntumör och andra 

sorters cancer kan uppleva kan vårdpersonalen hjälpa personen att förbereda sig på dem. På 

så sätt kan det möjligen göra att personerna inte blir negativt överraskade över de nya sakerna 

som sker med deras kroppar på grund av sjukdomen och dess behandling. Genom att vården 

använder sig av patientperspektiv tror författarna att patienternas livsvärld kan förstås, hälsa 

lättare upplevas och livskraften motiveras till att orka överleva.  

 

 

9.3 Ur ett samhällsperspektiv 

Samhället tillsammans med sjukvården har enligt författarna ett stort ansvar när det gäller att 

integrera personer som överlevt en hjärntumör i samhället igen. Då det i resultatet framkom 

att utanförskap var en av de största anledningarna till att överlevarna kände en försämrad 

livskvalité är detta något författarna anser att samhället och vården måste hjälpa dem med. 

Konkreta exempel där vården och samhället kan samarbeta är genom att till exempel 

sjuksköterskor träffar elever som går i samma klass som barn som drabbats av cancer. Där 

sjuksköterskan kan förklara vad cancer innebär på en nivå som barnen förstå samt att de får 

en möjlighet att ställa frågor de annars kanske inte vågat ställa. Förutom detta kan de 

samarbeta genom galor, exempelvis cancergalan som kan visa personer som går igenom 

cancer men också de som överlevt, att forskning går framåt och att livet faktiskt kan bli bra 

igen. Sjukvården kan i stort arbeta ihop med organisationer som exempelvis den ideella 
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organisationen Ung Cancer (u.å a) som arbetar med unga vuxna som på något sätt blivit 

berörda av cancer. Två andra ideella organisationer är Cancerfonden (2019) och 

Barncancerfonden (2017b) som båda har visionen att utrota cancer men som siktar in sig på 

olika ålderskategorier. Om organisationer som dessa kan arbeta tillsammans med sjukvården 

och till exempel skapa samtalsgrupper där personer med liknande upplevelser får en chans att 

bli förstådda och inte ses som annorlunda. Genom dessa grupper kan de även knyta 

vänskapsband vilket överlevarna i den här litteraturstudiens resultat beskriver som svårt. Ett 

behov av stöd och samtal med personer som genomgått liknande situationer beskrivs av 

Svenska Hjärntumör Föreningen (u.å) som väldigt viktigt för att kunna hantera sin vardag. 

Det finns enligt Svenska Hjärntumör Föreningen (u.å) slutna stödgrupper där alla frågor får 

ställas och pratas om.  

 

Samhället kan stötta personer som överlevt en hjärntumör genom att bidra med arbetsplatser 

och ekonomiskt stöd. Då en stor del av överlevarna ansåg att de hade fysiska eller psykiska 

begränsningar som påverkade dem negativt när de skulle skaffa utbildning eller arbete kan 

detta vara ett sätt att underlätta för dem. Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å) betonar vikten av 

att personer som överlevt cancer ska återgå till arbetet i den mån det är möjligt. Dock påtalar 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å) också att det finns färre insatta åtgärder för återintegrering 

till arbetet för personer som drabbats av cancer än vad det finns för personer som drabbats av 

belastningsbesvär och stressrelaterade hälsoproblem. Om samhället inte stöttar dem kan det 

leda till sjukskrivningar vilket i sin tur kan leda till att samhället förlorar pengar då 

personerna kunnat arbeta, om de fått det stöd de faktiskt behöver. Något författarna också 

anser angeläget är att försöka informera om att alla får vara olika, och att samhället ska 

acceptera alla människor oavsett nedsättningar. Detta kan underlättas om mer kunskap inom 

området sprids till allmänheten då okunskap ofta skapar rädsla, förutfattade meningar och 

fördomar.  

 

9.4 Fortsatt forskning 

Resultatet påvisar att barnen som drabbas av hjärntumör behöver stöd genom hela 

sjukdomsprocessen men också att överlevarna behöver stöd senare i livet som sjukvården 

möjligen skulle kunna bidra med. Vid artikelsökning upptäckte författarna att det finns få 

kvalitativa artiklar inom det här specifika ämnet, vilket tyder på att det behövs mer kvalitativ 

forskning inom området. Mer kvalitativ forskning skulle till exempel kunna vara ur ett 

perspektiv från personer som är över till exempel 60 år för att sedan kunna jämföra det 

resultatet med den här studiens resultat för att se om förändringar har skett. Författarna anser 

att intervjustudie är en lämplig metod att använda vid fortsatt forskning inom ämnet eftersom 

följdfrågor då är möjliga att ställa och en djupare förståelse kan då möjligtvis uppnås. Om 

mer forskning görs får den tillsammans med tidigare forskning större betydelse och kan få ett 

större inflytande.  

 

10. SLUTSATS  

Den mest framträdande delen av resultatet var överlevarnas känsla av att vara annorlunda och 

omfattningen av känslan av utanförskap var för författarna oväntat. För att minska 

utanförskapet kan föreningar som belyser ämnet cancer ha en betydande del. Ung Cancer (u.å 

a) är ett exempel på en organisation där unga personer som kommit i kontakt med cancer kan 

berätta sin historia eller ta del av andras situationer. Detta tror författarna är viktigt för att 

normalisera ämnet. Några överlevare beskrev att deras livskvalité var bättre efter sjukdomen 
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vilket också var ett överraskande resultat. Livskvalité är som tidigare nämnt unikt för alla 

individer och något som alla borde få en chans att uppleva. Resultatet i denna litteraturstudie 

hoppas författarna kan ge en större insikt i vad det innebär att vara överlevare efter en 

hjärntumör och att den kunskapen kan vara användbar både för överlevare, närstående, 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Författarna önskar också, precis som Ung Cancer (u.å 

b) påtalar att ingen cancerberörd ska behöva kämpa ensam, varken under eller efter 

sjukdomen. 
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över en 

hjärntumör i 

unga år.  

Kvalitativa 

semistrukturer

ade intervjuer 

tillsammans 

med 

reflektions 

dagböcker 

 

sex deltagare i 

åldrarna 22–

30 år 

Fyra stora 

teman: (a) 

granska 

sjukdomsupplev

elser.  

(b) kvalificeras 

som en 

överlevare, 

positivt tänkande 

och att vara 

förändrad.  

Hög 

Gail 

Macartney, 

Dawn Stacey, 

Margaret B. 

Harrison & 

Elizabeth 

VanDenKerkh

of.  

 

(2014) 

Canada 

Symptoms, 

Coping, and 

Quality of 

Life in 

Pediatric 

Brain Tumor 

Survivors: A 

Qualitative 

Study. 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att utforska 

symtom, 

upplevelser, 

coping- 

strategier och 

barnens egna 

beskrivningar 

av sin 

livskvalité 

efter 

behandlingen 

av en 

hjärntumör.   

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

tolv deltagare 

i åldrarna nio 

-18 år  

Bland annat 

symtom, coping- 

strategier och 

symtom som 

påverkar 

skolgången.  

Hög 

Mirja Erika 
Gunn, 

Susanna Mört, 

Mikko Arola, 
Mervi 

Taskinen, 

Pekka 

Riikonen, 

Merja 

Möttönen & 

Päivi Maria 

Lähteenmäki 

(2016) 

 

Quality of life 

and late-

effects among 

childhood 

brain tumor 

survivors: a 

mixed method 

analysis  

 

Psycho - 

Oncology 

Att på djupet 

utvärdera 

livskvalitén 

och dess 

påverkande 

faktorer hos de 

som överlevt 

en hjärntumör 

i barndomen. 

Mixad-metod 

användes 

genom 

kvantitativ 

enkät och 

kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer.  

21 deltagare i 

åldrarna 14–

35 år 

Att livskvaliteten 
var försämrad i 

flera 

dimensioner. I 
det kvalitativa 

resultatet 

framgick det att 

viktigaste 

aspekterna som 

påverkar 

livskvaliteten var 

bland annat 

positiv mental 

utveckling, 

negativ 

Medel 



 

Finland uppfattning om 

sjukdomen, 

begränsningar 

och synen på 

hälsa.  

Katherine M. 

Boydell, 

Elaine 

Stasiulis, 

Mark 

Greenberg, 

Corin 

Greenberg & 

Brenda 

Spiegler.  

(2008) 

 

Kanada 

I´ll Show 

Them: The 

Social 

Construction 

of 

(In)Competen

ce in 

Survivors of 

Childhood 

Brain Tumors 

 

Journal of 

Pediatric 
Oncology 

Nursing 

Att behandla 

fynd som är 

specifika för 

den unika 

upplevelsen 

hos personer 

som överlevt 

en hjärntumör 

i barndomen 

när de övergår 

från tonåren 

till vuxen 

ålder. 

 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

i fokusgrupper 

14 deltagare i 

åldrarna 17–

29 år.  

Bland annat en 

kamp för att 

hantera 

motstridiga 

begrepp som 

inkompetens/ko

mpetens, 

integration/isoler

ing, 

realististiska/ore

alistiska mål och 

behov eller inte 

behov av 

speciell hjälp.  

Medel 

Wendy L. 

Hobbie, Sue 

Ogle, 

Maureen 

Reilly, Lamia 

Barakat, 

Matthew S. 

Lucas, Jill P. 

Ginsberg, 

Michael J. 

Fisher, Ellen 

M. Volpe & 

Janet A. 

Deatrick.  

(2016) 

 

USA 

Adolescent 

and young 

adult 

survivors of 

childhood 

brain tumors: 

Life after 

treatment in 

their own 

words 

 

Cancer 

Nursing 
Practice 

Att beskriva 

hur ungdomar 

och unga 

vuxna som 

överlevt en 

hjärntumör i 

barndomen 

beskriver 

deras 

livskvalité 

relaterat till 

fysisk, 

emotionell och 

social 

funktion.  

Kvalitativa 

semistrukturer

ade intervjuer 

i deltagarnas 

bostäder.  

41 deltagare i 

åldrarna 15–

36 år.  

Bland annat att 

vardagen 

påverkades av 

bland annat 

fysisk och 

emotionell hälsa, 

neurokognitiv 

och social 

funktion och 

självständighet. 

De kämpade för 

normalitet efter 

förändrade 

funktioner efter 

sjukdom och 

behandling.  

Hög 

Chin-Mi 

Chen, Yueh-

Chih Chen & 

Joan E. Haase 

(2008) 

 

Taiwan  

Games of 

Lives in 

Surviving 

Childhood 

Brain Tumor 

Western 
Journal of 

Nursing 

Att beskriva 

den 

gemensamma 

upplevelsen 

hos ungdomar 

och unga 

vuxna som 

överlevt 

hjärntumör 

Kvalitativa 

intervjuer 

sju deltagare i 

åldrarna 13–

22 år.  

Sex olika teman: 

(a) att inte längre 

må bra,  

(b) hålla sig på 

ytterkanterna av 

det sociala livet,  

(c) hjälplöst 

kämpa med sin 

rolls 

Hög 



 

Research 

 

från ett 

sociokulturellt 

perspektiv.  

skyldigheter, 

(d) rationellt 

reglera 

meningen med 

att överleva,  

(e) vinna en 

social utsida och 

(f) bemästra 

livets spel.  

Cori Liptak, 

Tara 

Brinkman, 

Amanda 

Bronson, 

Brian 

Delaney, 

Christine 

Chordas, 

Sarah Brand, 

Andrea 

Farkas 

Patenaude, 

Anna C. 

Muriel & 

Peter Manley 

 

(2016) 

 

USA 

A social 

program for 

adolescent 

and young 

adult 

survivors of 

pediatric brain 

tumors: The 

power of a 

shared 

medical 

experience  

 

Journal of 
Psychosocial 

Oncology  

Att undersöka 

överlevares 

och föräldrars 

uppfattning 

om hur deras 

deltagande i 

STEPS- 

programmet 

påverkat dem.  

Mixad metod 

genom 

kvantitativa 

värden och 

semi - 

strukturerade 

intervjuer 

19 deltagare i 

åldrarna 14–

26 

Bland annat att 

social isolering 

ofta orsakats av 

sena 

komplikationer 

samt att 

kompisar med 

liknande 

erfarenheter 

hade en 

betydande roll 

för överlevarna.  

Hög 

Matthew S. 

Lucas, Lamia 

P. Barakat, 

Nora L. Jones, 

Connie M. 

Ulrich & 

Janet A. 

Deatrick 

 

(2014) 

 

USA 

Expectations 

for Function 

and 

Independence 

by Childhood 

Brain Tumor 
Survivors and 

Their 

Mothers. 

 

Narrative 
Inquiry in 

Bioethics 

Att identifiera 

och beskriva 

profiler inom 

förväntningar 

och innebörd 

av funktion 
och potentiell 

självständighet 

för överlevare 

av hjärntumör 

i barndomen 

och deras 

mammor  

Mixad metod 

genom 

kvantitativa 

värden och 

kvalitativa 

intervjuer.  

40 deltagare i 

åldrarna 14–

40 år.  

Det fanns fyra 

profiler över 

framtidssynen: 

(A) liknande 

förväntningar på 

en optimistisk 

framtid, (B) 

liknande 

förväntningar på 

en mindre 

optimistisk 

framtid, (C) 

skilda 

förväntningar på 

en mindre 

optimistisk 

framtid och (D) 

olika 

förväntningar på 

Medel 



 

en oviss framtid.  

Em Rabelais, 

Nora L. Jones, 

Connie M. 

Ulrich & 

Janet A. 

Deatrick,  

 

(2019) 

 

USA 

 

Meaning 

Making and 

Religious 

Engagement 

Among 

Survivors of 

Childhood 

Brain Tumors 

and Their 

Caregivers 

 

Oncology 
Nursing 

Forum 

Att beskriva 

hur ungdomar 

och unga 

vuxna 

överlevare och 

deras mammor 

tillskriver 

betydelsen av 

erfarenheten 

av att ha 

överlevt en 

hjärntumör, 

med fokus på 

att hitta 

korsningar till 

religiösa 

åtaganden.  

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

40 deltagare i 

åldrarna 15–

37 år.   

 

 

Bland annat av 

att deltagarna 

skulle förstå 

diagnosen 

genom att hitta 

fördelar och 

nackdelar som är 

unika till deras 

erfarenhet. 

Meningsfullhet 

delades in i icke-

religiösa eller 

religiösa villkor.  

Hög 

Cheung AT, 

Li WCH, Ho 

LLK, Ho KY, 

Chiu SY, 

Chan CFG & 

Chung OK. 

 

(2019) 

 

Kina 

Impact of 

brain tumor 

and its 

treatment on 

the physical 

and 

psychological 

well-being, 

and quality of 

life amongst 

pediatric brain 

tumor 

survivors. 

European 

Journal of 
Oncology 

Nursing 

Att bedöma 

cancer och 

dess 

behandlings 

påverkan på 

de fysiska och 

psykologiska 

välbefinnandet 

och 

livskvalitén 

hos personer 

som överlevt 

en hjärntumör 

som barn i 

Hong Kong, 

Kina. 

Kvalitativa 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

16 deltagare i 

åldrarna åtta -

16 år.  

Bland annat att 

hjärntumör och 

dess behandling 

hade en negativ 

påverkan på 

flera områden i 

överlevarnas 

vardag.  

Medel  
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