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Sammanfattning    

När en person drabbas av cancer, påverkas hela familjen. Många av de som drabbas är 

föräldrar till barn och ungdomar. I vården av en cancersjuk förälder möter 

sjuksköterskor patientens anhöriga, som kan vara i behov av stöd. Ungdomar befinner 

sig i ett känsligt utvecklingsstadium, och ungdomsåren präglas ofta utav osäkerhet och 

starka emotioner. För att bemöta och tillgodose behov hos ungdomar, krävs kunskaper 

om hur ungdomar upplever en förälders cancersjukdom. Syftet är att beskriva 

ungdomars upplevelser av att leva med en förälder som drabbats av cancer. Ungdomar i 

denna studie definieras som personer i ålder tio till tjugo år. Metoden är en 

litteraturstudie där 8 kvalitativa artiklar har analyserats utifrån Evans (2003) 

analysmodell. Resultatet av studien presenteras utifrån åtta teman: Att uppleva ett hot 

inför framtiden, att känna hopp inför framtiden, att leva i en vardag med en förändrad 

förälder, att vilja ta ansvar och underlätta, att vilja komma bort, att vilja veta och vara 

delaktig, att bli sedd och finna stöd och att utvecklas av erfarenheten. Studien visade att 

en ökad kunskap om ungdomars upplevelser i samband med en förälders 

cancersjukdom, kan ge sjuksköterskor en möjlighet att synliggöra ungdomars behov. 

Genom att möta ungdomar efter deras behov och ge ett individanpassat stöd, kan 

sjukvården underlätta för ungdomar i deras situation. Genom studien kan vi konstatera 

att det bör utformas riktlinjer kring hur sjukvården kan stödja ungdomar. Både patient 

och närstående bör få information om vanligt förekommande känslor, samt rådgivning 

för att finna olika former av stöd.  
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INLEDNING 

”Jag visste inte riktigt vad cancer var och det var ingen som pratade med mig. Jag hade 

massor med frågor, men vågade inte fråga. Jag minns inte allt, men jag kommer ihåg att jag 

alltid hade en oro i kroppen. Jag sprang hem från skolan varje dag för att jag var så rädd att 

något skulle ha hänt min mamma. Men det var ingen som frågade mig vad jag tänkte och 

kände. Jag önskar verkligen att de hade gjort det.”  

 

                   Elin, vars mamma drabbats av cancer  

                       (Cancerfonden, 2010) 

 

I vårt samhälle idag är cancersjukdom ett aktuellt och laddat ämne. Sjukdomen drabbar 

människor i alla åldrar, och de flesta av oss känner någon som har eller har haft cancer. 

Erfarenheten av cancer ligger ofta till grund för vilken syn vi har på cancersjukdom. Att få 

cancer behöver inte innebära att livet är slut, men för många leder en cancerdiagnos till 

mycket oro och ovisshet om framtiden.  

 

Trots framsteg i behandlingsmetoder av cancer, är vissa former av sjukdomen fortfarande 

livshotande. Cancerdiagnosen kan ofta leda till långvarig vård och behandling. När en person 

drabbas av cancer påverkas hela familjen på ett eller annat sätt av sjukdomen. Många av de 

som drabbas är föräldrar till barn och ungdomar. I vården av en sjuk förälder möter 

sjuksköterskor även patientens anhöriga som kan vara i behov av stöd. Vi har 

uppmärksammat att barn och ungdomar ofta glöms bort som närstående och blir osynliga i 

vården. Vår erfarenhet är att sjuksköterskor upplever en svårighet i att möta ungdomar som 

anhöriga till cancersjuka. Nyligen skärptes Hälso- och sjukvårdslagen när det gäller 

vårdpersonalens skyldighet att beakta barns behov av stöd, råd och information vid 

närståendes sjukdom eller plötsliga död. Närstående i alla åldrar är alltså en grupp som är i 

behov av omhändertagande och stöd från vården. 

 

Genom att belysa ungdomars upplevelser av att leva med en förälder med cancer, kan 

bemötandet av ungdomar förbättras. En ökad kunskap kan synliggöra deras behov av stöd och 

vägledning. Sjuksköterskor har då möjlighet att underlätta situationen för ungdomar som har 

en cancersjuk förälder.  

 

 

BAKGRUND 

Fakta om cancer 

Cancer är en sjukdom som uppskattningsvis kommer att drabba var tredje person någon gång 

i livet (Socialstyrelsen, 2009).  Cancer innebär att celler i kroppen börjar dela sig ohämmat. 

Med tiden bildas fler och fler cancerceller vilket kan resultera i att ansamlingar av 

cancerceller, även så kallade tumörer bildas. Det finns både godartade och elakartade former 

av tumörer. Godartade tumörer kan bli stora, men de har inte samma förmåga som elakartade 

tumörer att sprida sig till andra organ i kroppen. Beroende på vilken typ av cell i kroppen som 

drabbas utvecklas olika former av cancer. Cancer är därmed ett samlingsnamn för en rad olika 

typer av tumörsjukdomar, med varierande allvarlighetsgrad (Cancerfonden, 2010). Tumörer 

är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). 
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Behandlingen vid cancersjukdom är ofta långvarig och krävande, både för personen som 

insjuknat och för de som står bredvid. Behandlingarnas syfte kan vara att bota, minska 

sjukdomens omfattning samt att minska återfallsrisken. Vanliga biverkningar vid behandling 

av cancer är psykisk och fysisk trötthet, försämrad aptit och illamående (Cancerfonden, 2010 ) 

 

Ungdomar 

Definitionen för ungdomar skiljer sig i litteraturen. Berg Kelly (1998) definierar ungdomar 

som personer i åldersperioden 10-20 år, beskrivet utifrån tre stadier. Berg Kelly (1998) bygger 

sin definition på teoretiska underlag från Piaget och Erik H. Eriksson.  Den tidiga 

ungdomsperioden enligt Berg Kelly (1998) omfattar ungdomar i ålder tio till fjorton år. Den 

kognitiva utvecklingen i denna period kännetecknas av ungdomens förmåga att förstå varför 

saker och ting är som de är och hur de hänger ihop. Ungdomar utvecklar en ökad självkänsla, 

som leder till att de kritisk ifrågasätter sina föräldrar. Det andra stadiet i ungdomsutvecklingen 

beskriver ungdomar i åldern fjorton till sjutton år. Under denna period utvecklar ungdomar en 

förmåga att reflektera över konsekvenser av händelser. Ungdomar har nu en förmåga att tänka 

på hur framtiden kommer att utveckla sig. Det sista stadiet beskriver ungdomar i åldern sexton 

till tjugo år. Det typiska för detta stadium är att ungdomarnas kognitiva förmåga börja närma 

sig en vuxens nivå.  Även om ungdomars utveckling delas in i stadier utefter deras ålder, 

menar Berg Kelly (1998) att utvecklingen skiljer sig mellan individer. 

 

Ungdomsperioden är en tid som ofta präglas av osäkerhet, starka emotioner samt sökande av 

en identitet. Ett viktigt steg i ungdomsperioden är frigörelsen från föräldrarna. Ungdomar 

tillbringar nu mindre av sin tid med familjen och blir även mindre beroende av sina föräldrar. 

Denna mognad kan resultera i en förändrad relation mellan ungdom och förälder (von 

Tetzchner, 2001).  

 

Jerlang (2008) redogör för Erik H. Erikssons teori som beskriver olika stadier i 

personlighetsutvecklingen. Stadierna börjar vid spädbarnsperioden och slutar vid ålderdomen. 

I varje stadium utvecklar individen personlighetsdrag som har betydelse för utveckling av en 

identitet. Ungdomsperioden enligt H. Eriksson är en tid som kännetecknas utav stora psykiska 

förändringar, som leder till ett abstrakt tänkande. Omgivningen uppfattar nu ungdomen mer 

som en vuxen individ, och ändrade krav ställs på dem. Ungdomen pendlar mellan att vilja 

vara både vuxen och barn. Samtidigt som de strävar efter att bli självständiga och oberoende, 

vill de hålla kvar vid den trygghet som hemmet medför (Tamm, 2002). Ungdomsperioden 

enligt H. Eriksson bestäms inte utifrån någon ålder, utan fokus ligger på individers olika 

utveckling (Jerlang, 2008).  

 

 

Cancersjukdomens påverkan på familjen  

En familj kan ses som en grupp människor som hör ihop genom olika strukturella, 

funktionella eller känslomässiga band. De strukturella och funktionella banden syftar till 

familjens sammanhållning, samt om hur förhållanden inom familjen är utformade. De 

känslomässiga banden inom familjen relateras till viljan att upprätthålla en närhet 

familjemedlemmar emellan (Bjornerheim Hynne, 2003). 
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Helseth och Ulfsaet (2003) har studerat familjens upplevelse av hur cancersjukdomen 

påverkar familjen. Studien visar att när en förälder har cancer påverkas hela familjen 

emotionellt. Känslor som osäkerhet och oro tar stor plats i vardagen. Familjemedlemmar 

upplever att de behöver anpassa vardagen efter cancersjukdomen. Samtliga 

familjemedlemmar upplever även ett större ansvarstagande. Enligt Semple och McCance 

(2010) upplever cancersjuka föräldrar att cancer är en sjukdom som inte bara drabbar dem 

som individer. Sjukdomen påverkar familjen som helhet och det leder även till en förändring i 

familjens roller och vardagliga rutiner.  

 

Stiffler, Haase, Hosei och Barada (2008) har gjort en studie som fokuserat på föräldrars 

upplevelse av hur ungdomen i familjen påverkas av förälderns cancersjukdom. Studien visar 

att den cancersjuka föräldern kämpar med att hålla fast i rutiner inom familjen för att 

familjelivet skall påverkas så lite som möjligt av sjukdomen. Föräldern hade en önskan om att 

vara mer närvarande och de eftersträvade en god kommunikation med ungdomen. Föräldrarna 

ansåg detta som viktigt för att kunna synliggöra ungdomens problem samt att normalisera 

ungdomens vardag, trots förälderns cancersjukdom. Föräldrarna uttryckte en oro över 

ungdomens välmående och de efterfrågade hjälp och stöd för att underlätta ungdomarnas sätt 

att hantera förälderns sjukdom. 

 

Problem hos ungdomar vars föräldrar lider av sjukdom 

Ungdomars reaktioner vid livshotande sjukdom och trauma liknar på många sätt en vuxens. 

Ungdomar reagerar ofta med starka känslor, men deras förmåga att uttrycka sig är begränsad 

(Dyregrov, 1997).  

 

En del föräldrar som har cancer, har observerat en lägre självkänsla och en högre grad av oro 

hos deras ungdomar, jämfört med ungdomar som har en frisk förälder. Andra föräldrar 

upplever att de inte uppmärksammat problem hos deras ungdomar, relaterat till sjukdomen. 

(Osborn, 2007). Enligt Compas, Worsham, Epping-Jordan, Grant, Mireault, Howell och 

Malcarne (1994) ses en högre förekomst av depressionssymtom hos ungdomar än hos barn 

yngre än tio år, vars föräldrar lider av cancer. Fler emotionella problem ses hos just 

ungdomar. Somatiska besvär som huvudvärk, magont, sömnbesvär och sänkt aptit 

synliggjordes också hos ungdomarna. Även ungdomars prestationer i skolan blev sämre i 

samband med deras föräldras cancersjukdom (Visser, Huizinga, van der Graaf, Hoekstra, & 

Hoekstra-Webbers, J, 2004).  

 

Osborn (2007) har granskat ungdomar och föräldrars upplevelse av hur ungdomar påverkas av 

förälderns cancersjukdom. Resultatet visar att ungdomarna upplever att de får mer negativa 

konsekvenser av förälderns cancer än vad föräldern varit medveten om. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Livsvärld innebär enligt Wiklund (2003) den verklighet som vi lever i. Varje människa 

upplever och erfar världen på ett unikt och individuellt sätt. Ett livsvärldsperspektiv innebär 

att uppmärksamma människans dagliga tillvaro och att förstå världen så som den erfars av 

individen. Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) innebär ett 

vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv en betoning av en öppenhet och följsamhet till såväl 

närståendes som patienters levda värld. För att skapa en god relation mellan sjuksköterska, 
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patienter och deras anhöriga, krävs att sjuksköterskan tar hänsyn till den unika individens 

livsvärld  

 

Hälsa är en del av människans liv. Det är inte något människan har utan något som människan 

är. Vad som uppfattas som hälsa varierar mellan olika individer och hälsan är beroende av 

människans förhållande till världen. Samspelet mellan den sociala och kulturella miljön, samt 

yttre faktor som exempelvis stress, kan påverka människans upplevelse av hälsa. Syftet med 

vården är bland annat att ge patienter och närstående det stöd och den hjälp som de behöver 

för att uppleva hälsa (Wiklund, 2003). Dahlberg, et al. (2003) menar att målet med vården är 

att lindra lidande. Enligt Wiklund (2003) beskrivs lidande ofta som någon form av hot, förlust 

av människan själv samt en känsla av att förlora kontrollen. Lidande berör hela människan 

och upplevelsen av oss själva i världen. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) innefattar sjuksköterskans kompetensområde att främja hälsa 

och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att familjen inte kan betraktas som en 

enhet, detta för att kunna tillmötesgå hela familjens behov av stöd. Bjornerheim Hynne, 

(2001) menar att en familjs medlemmar inte behöver sträva efter samma mål, därför är det 

viktigt att se till varje individs unika behov. 

  

En viktig del i sjuksköterskans roll som vårdare är att ha förmågan att ge stöd och vägledning, 

samt att kunna kommunicera med såväl anhöriga som patienter.  (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2g § skall sjukvårdspersonal ta 

hänsyn till barns unika behov av stöd och information då de har en förälder som lider av 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Beroende på barnets ålder uttrycker de olika behov av 

information (Forrest, Plumb, Ziebland, och Stein, 2006).  Det är då av stor vikt att 

sjuksköterskan individanpassar innehåll och tidpunkt för informationen som ges. 

Sjuksköterskan måste förvissa sig om att given information har blivit korrekt uppfattad 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjusköterskans upplevelse av att möta anhöriga till cancerpatienter 

En grupp forskare har studerat sjuksköterskors upplevelser av att vårda cancersjuka patienter 

på en allmän vårdavdelning (Mohan, Wilkes, Ogunsiji och Walker, 2005). En framträdande 

svårighet som sjuksköterskor upplevde, var mötet med övriga familjemedlemmar. Grundat på 

dessa svårigheter visade det sig att de flesta sjuksköterskor undvek att möta anhöriga och 

deras behov av stöd. Samtidigt betonade sjuksköterskor vikten av en god relation med 

anhöriga för att säkerställa en optimal vård av patienten.  

 

Enligt Cancerfonden (2010) finns det en risk att föräldrarna glömmer bort barnen och deras 

tankar och känslor kring cancersjukdomen. I en studie av Turner, Clavarino, Yates, 

Hargraves, Connors, och Hausman, (2007) beskrev många sjuksköterskor att föräldrarna 

undvek att berätta för sina barn om sjukdomens allvarlighetsgrad. Först när kritiska och 

uppenbara symtom uppstod talade föräldrarna om för barnen om hur allvarlig sjukdomen var. 

Sjuksköterskor observerade ofta en intensiv ångest hos ungdomar vars föräldrar led av svår 

cancersjukdom. Sjuksköterskor ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap om den emotionella 

påverkan på barn vars föräldrar har cancer. De efterfrågade mer specifik kunskap om barns 

reaktioner, förståelse samt behov vid sjukdom hos en förälder. Beroende på vilket 

utvecklingsstadium barnen befinner sig i ser behoven olika ut. 
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Sjuksköterskor kände särskilda svårigheter att kommunicera med ungdomar. Svårigheterna 

grundade sig på kraftiga skiftningar i ungdomars attityd och deras oförmåga att uttrycka sitt 

behov av stöd (Turner, et al. 2007).  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Cancer i familjen kan innebära en påfrestning för övriga familjemedlemmar. Barn till 

cancerdrabbade föräldrar kan hamna i skuggan av en livshotande sjukdom. Detta kan bidra till 

en osäkerhet inför framtiden och hot om förlust av en förälder. 

 

En större del av tidigare forskning fokuserar på hur cancersjukdomen påverkar den drabbade 

och familjen i helhet. Mindre uppmärksamhet har tillägnats hur ungdomen i familjen berörs 

av situationen. Ungdomar befinner sig i ett känsligt utvecklingsstadium, och ungdomsåren 

präglas ofta utav osäkerhet och starka emotioner. Att under denna period leva tillsammans 

med en cancersjuk förälder kan innebära en belastning för ungdomen.  

 

Sjuksköterskor möter patienter med cancer och deras familjer i olika vårdsammanhang. För 

att kunna bemöta och tillgodose behov hos ungdomar vars föräldrar drabbats av cancer, krävs 

kunskaper om hur ungdomar upplever en förälders cancersjukdom.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en förälder som drabbats av 

cancer.   

 

METOD 

För att beskriva ungdomars upplevelser valdes en litteraturstudie av artiklar med kvalitativ 

ansats. En kvalitativ metod valdes eftersom syftet var att beskriva upplevelser. Enligt Friberg 

(2006) kan en kvalitativ metod leda till en bättre förståelse för människors förväntningar, 

upplevelser och behov vid en unik situation. Litteraturen analyserades enligt en analysmetod 

beskriven av Friberg (2006, s. 110). Friberg (2006) är inspirerad av Evans (2003) beskrivning 

av analysgång.  

 

Litteratursökning  

Sökning efter litteratur gjordes via databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser valdes 

för att de innehåller artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv. De sökord som användes i 

Cinahl var adolescent, youth, parent, cancer, parent with cancer och qualitative. För att öka 

antalet träffar som motsvarade vårt syfte användes trunkering och boolesk sökning (bil I). För 

att få ett hanterbart material, begränsades litteratursökningen till abstrakt och titel.  

 

Ett inklusionskriterie i artikelsökningen var att studierna skulle ha en kvalitativ ansats, 

eftersom denna beskriver subjektiva upplevelser. I detta arbete väljer vi att definiera 

ungdomsperiodens början, med grund i Berg Kellys (1998) stadieindelning, där 

ungdomsperioden debuterar vid tio års ålder.  Vid arton års ålder blir ungdomen myndig och 
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enligt von Tetzchner (2001) är det här det självständiga livet som vuxen börjar. Vi delar i 

princip von Tetzchners resonemang, men i vår litteratursökning fann vi ytterligare litteratur då 

vi utökade sökningen till tjugo års ålder.  Därför väljer vi att avgränsa ungdomsperioden från 

tio till tjugo år. Gundat i vår definition på ungdomar är ett ytterligare inklusionskriterie att 

studierna skulle ha studerat ungdomar i åldern tio till tjugo år. Vi har valt att inkludera studier 

som studerat ungdomar av båda könen, samt studier där föräldrar haft olika former av 

cancerdiagnoser.  

 Vi valde att begränsa vår litteratursökning till artiklar som publicerats från år 2000. Vid 

manuell sökning fann vi ytterligare två artiklar, varav den ena publicerats år 1994. Vi valde att 

inkludera denna artikel i vårt material då vi fann i Scopus att flera andra studier refererat till 

denna artikel. 

 

Sökningen i Cinahl resulterade i att fem artiklar valdes. För att få fler träffar som motsvarade 

vårt syfte, gjordes även en sökning i PubMed där parent’s cancer användes som sökord. 

Sökning resulterade i ytterligare en artikel. Vår litteratursökning resulterade i att 

litteraturöversikter inom valt område hittades. Manuell sökning i litteraturöversikternas 

referenslistor genomfördes och ytterligare två artiklar valdes, se bilaga I. Sedan gjordes även 

sökning i Scopus på redan funna artiklar, men detta tillförde inte några nya artiklar.  

 

Totalt valdes åtta artiklar som motsvarade syftet, (bil II.) I dessa studier har sammanlagt 209 

ungdomar intervjuats. De granskade studierna är utförda i Canada, USA, Georgien och 

England. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Friberg (2006, s. 109).  

 

Analys 

Vid kvalitativa analyser består analysarbetet ofta av att de valda artiklarnas resultat 

sönderdelas och sätts samman till en ny helhet som besvarar syftet i uppsatsen (Friberg, 

2006). Evans (2003) analysmodell lämpar sig för kvalitativa litteraturstudier och de valda 

artiklarna har analyserats utefter denna modell. Tillvägagångssättet i Evans (2003) 

analysmodell börjar med att de valda artiklarna läses igenom ett flertal gånger för att få ett 

intryck om vad de handlar om. Fokus skall ligga på studiens resultat. Sedan identifieras det 

mest framträdande i artiklarnas resultat. Av varje artikels resultat görs en sammanställning för 

att synliggöra likheter och skillnader från de olika studierna. Likheter förs samman och nya 

teman bildas. Med grund i de nya teman som skapats formuleras en ny beskrivning av det 

valda fenomenet. 

 

För att få en översikt av materialet lästes alla artiklar utav båda författarna ett flertal gånger. 

Fokus lades på att identifiera nyckelfynd i artiklarnas resultatdel, som svarade på syftet för 

detta arbete. Med ett nyckelfynd menar vi ett ord, en mening, eller ett stycke, som motsvarar 

syftet i studien. Delar i artiklarna som omfattade samma innehåll tilldelades ett övergripande 

begrepp, exempelvis ”en förändrad vardag”.  Vi användes oss utav post-it lappar i olika 

färger, där en färg motsvarade ett nyckelfynd.  Innehållet i artiklarna markerades därefter med 

dessa färgkoder, för att tydligt synliggöra likheter och skillnader. Därefter gjordes en 

sammanställning av varje artikels resultatdel. Likheter från artiklarnas innehåll fördes 

samman och bildade åtta teman. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån åtta teman, varav två av dessa presenteras utifrån subteman.  

Dessa teman beskriver ungdomars upplevelser av att leva tillsammans med en förälder som 

drabbats av cancer. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Ungdomars upplevelser av att leva tillsammans med en förälder som drabbats av 

cancer. 

 

Tema Subtema 

Att uppleva ett hot inför framtiden Att uppleva ett hot mot föräldern 

Att uppleva ett hot mot familjen 

Att uppleva ett hot mot sig själv 

Att känna hopp inför framtiden  

Att leva i en vardag med en förändrad 

förälder 

 

Att vilja ta ansvar och underlätta  

Att vilja komma bort  

Att vilja veta och vara delaktig  

Att bli sedd och finna stöd Att uppleva familj och vänner som stöttande 

Att bli sedd och finna stöd från utomstående 

Att vilja bli bemött av vårdpersonal som en 

individ med unika behov 

Att utvecklas av erfarenheten  

 

 

Att uppleva ett hot inför framtiden 

När ungdomar fick beskedet att deras förälder drabbats av cancer, kom det ofta oförberett. 

Ungdomars tidigare erfarenhet av cancersjukdom hade betydelse för vilka tankar som dök upp 

i samband förälderns cancerdiagnos (Stiffler, Barada, Hosei & Haase, 2008). De kände sig 

oroliga och rädda inför framtiden, både för föräldern, familjen och för sin egen skull (Christ, 

Siegel & Sperber, 1994; Clemmens, 2009; Kristjansson, Chalmers & Woodgate 2004; Stiffler 

et al., 2008). 

 

Att uppleva ett hot mot föräldern 

Flertalet studier visar att ungdomar uttryckte en rädsla för att föräldern kunde dö (Davey et 

al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Stiffler et al., 2008). En del ungdomar hanterade dessa 

tankar genom att förneka dem (Davey, Askew & Godette, 2003; Stiffler et al., 2008). De blev 

medvetna om att föräldern kunde dö på grund av att cancersjukdomen sprider sig, eller av 

biverkningar relaterat till sjukdomen (Stiffler et al., 2008). Ungdomar upplevde chock, 

förödelse och sorg över förälderns cancerdiagnos (Clemmens, 2009; Davey et al., 2003; Finch 

& Gibson, 2009). De kände en intensiv känsla av ledsenhet, oro och rädsla (Davey, Gulish, 

Askew, Godette, & Childs, 2005). Ungdomar bekymrade sig över förälderns uppenbara 

svaghet och oförmåga att hålla fast i familjens roller (Finch & Gibson, 2009). 
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Ungdomar bekymrade sig för om föräldern någonsin skulle bli frisk igen (Davey et al., 2003). 

De blev oroliga för sin förälder framförallt under behandling (Clemmens, 2009; Davey et al., 

2005). När föräldern försämrades kunde ungdomar inte bortse från sjukdomens 

allvarlighetsgrad (Clemmens, 2009; Davey et al., 2003). Ungdomar beskrev att de kände ett 

behov av att spendera mer tid med föräldern när denne försämrades (Clemmens, 2009; Davey, 

Tubbs, Kissil & Nino, 2011). När föräldern hade genomgått en framgångsrik behandling, 

kände ungdomar endast en återhållsam lättnad, eftersom de var medvetna om risken för 

återfall (Stiffler et al., 2008). 

 

Att uppleva ett hot mot familjen 

Ungdomar upplevde det overkligt att en sådan fruktansvärd sjukdom kunde drabba någon i 

familjen (Stiffler et al., 2008). Familjen hade fått en ny identitet, där förälders sjukdom hotade 

familjens trygghet. När ungdomar behövde ha uppsikt över den sjuka föräldern upplevde de 

att roller inom familjen hotades (Davey et al., 2003; Davey et al., 2011; Finch & Gibson, 

2009). De kände en oro över andra familjemedlemmars framtid. Tankar som inte var direkt 

relaterade till förälderns sjukdom synliggjordes, exempelvis tankar kring konsekvenser för 

familjens ekonomi (Christ et al., 1994; Kristjansson et al.,  2004; Stiffler et al., 2008).  

 

Ungdomar hade funderingar kring hur familjen skulle påverkas om den sjuka föräldern dog 

(Christ et al., 1994; Stiffler et al., 2008). De tänkte på hur livet skulle se ut utan föräldern, hur 

familjemiljön skulle ändras samt hur roller i familjen skulle påverkas (Christ et al., 1994). 

Ungdomar funderade kring hur de kunde agera för att försöka ersätta föräldern om denne gick 

bort. De funderade över vem som skulle ta över förälderns tidigare uppgifter och ansvar 

(Stiffler et al., 2008).  

 

Att uppleva ett hot mot sig själv 

Ungdomar upplevde en ovisshet om vad cancer innebär och det upplevdes som hotande mot 

dem själva. De oroade sig för att förälderns sjukdom skulle leda till en stor förändring i livet 

(Finch & Gibson, 2009). Ungdomar uttryckte ofta osäkerhet, rädsla och ambivalens över hur 

förälderns sjukdom skulle påverka deras framtid. De kände en oro över att föräldern inte 

skulle bevittna viktiga milstolpar i deras väg genom livet (Davey et al., 2011).  

 

De kände ständigt en nervositet och oro över situationen, och kunde därför inte koncentrera 

sig varken i skolan eller när de idrottade (Clemmens, 2009). 

 

Vissa ungdomar bekymrade sig över den ärftliga risken att drabbas av cancer (Stiffler et al., 

2008). Samtidigt visar en studie av Davey et al. (2011) att endast ett fåtal ungdomar uttryckte 

oro över den genetiska aspekten av cancer. Vissa ungdomar hade en önskan om att bli 

undersökta, i syfte att synliggöra eventuella risker för att själva drabbas av cancer (Stiffler et 

al., 2008). 
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Att känna hopp inför framtiden 

Ungdomar ansträngde sig för att skapa en balans i vardagen och försökte fokusera på hoppet 

(Davey et al., 2011). De beskrev betydelsen av att få känna hopp oavsett hur allvarlig 

förälderns sjukdom var (Kristjansson et al., 2004).  

 

De försökte att tänka positivt, och inte älta negativa känslor (Davey et al., 2003; Davey et al., 

2011).Efter att föräldern avslutat en behandling hoppades ungdomar att livet äntligen skulle 

gå tillbaka till det normala (Clemmens, 2009).  

 

Ungdomar kunde känna hopp genom att lyssna på texter i musik (Clemmens, 2009). En del 

ungdomar sökte efter liknande berättelser, där cancersjukdomen haft en bra utgång (Stiffler et 

al., 2008). Vissa ungdomar sökte filosofiska svar och försökte finna en mening i varför 

sjukdomen drabbat just deras familj. Sökandet efter mening resulterade i att en del ungdomar 

upplevde att de kunde hantera situationen bättre (Christ et al., 1994).  

 

Att leva i en vardag med en förändrad förälder 

Ungdomar beskrev den sjuke föräldern som psykisk och emotionellt frånvarande på grund av 

cancerbehandlingen. De förändringar som ungdomar upptäckte hos föräldern i samband med 

sjukdomen var vanligtvis negativa och avvek från förälderns tidigare beteende (Davey et al., 

2011). 

 

De uppmärksammade förändringar hos föräldern som ökad irritation, otålighet och 

humörsvängningar. Ungdomar upplevde föräldern som påfallande svag, när denne hade 

minskad energi och känslomässig styrka (Davey et al., 2011). Den sjuka föräldern var 

tvungen att frångå vissa och ibland alla uppgifter som förälder, framförallt i samband med 

behandlingar. När den cancersjuka föräldern ansträngde sig för att hålla fast vid deras 

vardagliga rutiner, upplevde ungdomar att föräldern försökte dölja att cancersjukdomen 

påverkade livet. Stundtals upplevde ungdomar att vardagen återgick till det normala tack vare 

förälderns försök att hålla fast i givna rutiner (Stiffler et al., 2008).  

 

Ungdomar kände att de stod hjälplöst bredvid när de fick betrakta att föräldern långsamt gled 

ifrån dem på grund av grymma behandlingar (Stiffler et al., 2008).  Det väckte en 

obehagskänsla hos ungdomar när de fick bevittna när förälderns försämrades och när 

föräldern blev alltmer frånvarande (Clemmens, 2009; Davey et al., 2003). Ungdomar kände 

att de förlorade förälderns kamratskap och delaktighet i vardagen. De kände djupgående 

förlust av att inte kunna förlita sig på sin förälder. Ungdomar sörjde den förälder som de 

tidigare känt (Stiffler et al., 2008). 

 

Vissa ungdomar upplevde att relationen med den sjuka föräldern ändrades efter att 

cancersjukdomen tagit plats i deras liv (Christ et al., 1994). En del ungdomar beskrev den 

sjuka föräldern som snällare (Davey et al., 2011). Medan andra ungdomar upplevde att det 

förändrade beteendet hos den sjuka föräldern framkallade konflikter, som många försökte 

undvika. Ungdomar kunde känna skuld när de tänkte negativa tankar om föräldern, när de 

kände ilska gentemot den sjuka föräldern eller när de sagt saker som de inte menat. Vissa 

upplevde problem med den friska föräldern, framförallt när denna visade ilska, 

känslomässighet och oro över situationen (Christ et al., 1994).  
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Att vilja ta ansvar och underlätta 

I samband med förälderns cancersjukdom, fick ungdomar ett ökat ansvar för familjen och 

hemmet (Finch & Gibson, 2009). De kände en plikt och en hade en önskan att underlätta 

genom att ta mer ansvar (Stiffler et al., 2008). 

 

Ungdomar upplevde att de fick anpassa sin vardag efter förälderns sjukdom, eftersom de 

behövdes hemma (Christ et al., 1994). En del ungdomar kände en lättnad i att ta mer ansvar 

hemma, eftersom de upplevde att de hjälpte den sjuka föräldern (Davey et al., 2003). 

 

De hade en uppfattning om att de förväntades ta ett ökat ansvar i familjen, därför klagade de 

inte (Davey et al., 2003; Stiffler et al., 2008). De upplevde att det äldsta barnet i familjen fick 

ta mest ansvar, och att föräldern förlitade sig på att ungdomen skulle klara av att hantera 

situationen (Davey et al., 2005). 

 

Det var förälderns svaghet som motiverade dem att ändra sina rutiner och lägga energi på 

familjen och hemmet. Ungdomar tog ett ökat ansvar för att försäkra sig om att hushållet 

fungerade och för att underlätta för föräldrarna (Davey et al., 2011). Det utökade ansvaret 

innefattade framförallt att göra hushållssysslor, laga mat, städa och ta hand om yngre syskon 

(Davey et al., 2003; Davey et al., 2011; Stiffler et al., 2008). När ungdomar  insåg att deras 

ansvarstagande höll familjen samman, kände de att det värt det (Stiffler et al., 2008) 

 

Ungdomar kände empati för den sjuka förälderns smärta och psykiska ohälsa. De ansträngde 

sig för att minska förälderns lidande (Christ et al., 1994).Ungdomar hade ständigt uppsikt 

över den sjuka föräldern för att kontrollera förälderns välbefinnande (Clemmens, 2009; 

Stiffler et al., 2008). De hade en vilja att ta hand om sin sjuka förälder och se till att de åt och 

sov bra (Davey et al., 2005). En del ungdomar valde att inte studera vid högskolor för långt 

bort, då de kände att de var tvungna att vara nära sin förälder (Clemmens, 2009). Några 

ungdomar fick hjälpa till att vårda sin sjuka förälder (Christ et al., 1994). De kunde känna en 

skyldighet att ta hand om mediciner och hålla koll på tider och planerade möten (Stiffler et al., 

2008). Trots ungdomars vilja att underlätta för föräldern, kunde dessa åtaganden upplevas 

som väldigt jobbigt och stressande (Christ et al., 1994). 

 

Ungdomar ville skydda både sig själva och andra från stressen som cancersjukdomen innebar 

(Finch & Gibson, 2009). De ville gömma sina känslor för den sjuka föräldern (Davey et al., 

2003; Davey et al., 2011; Finch & Gibson, 2009; Stiffler et al., 2008), och försökte undvika 

att prata om företeelser som ansågs vara allt för emotionella (Christ et al., 1994). Ungdomar 

kände sig tvungna att vara emotionellt starka, för att kunna hantera de förändringar som 

förälderns cancersjukdom innebar (Finch & Gibson, 2009). De upplevde en fördel i att ha en 

stark självkänsla (Christ et al., 1994). Ungdomar ville inte klaga på oväsentligheter 

(Clemmens, 2009), och de försökte undvika att göra föräldern upprörd (Davey et al., 2011). 

De behöll tankar kring döden för sig själva, i försök att skydda föräldern (Finch & Gibson, 

2009). För att underlätta och värna om den sjuka föräldern ville de visa sig starka genom att 

undanhålla sin egen oro och sina problem. De försökte att förlita sig till sig själva för att lösa 

problem och ta viktiga beslut (Clemmens, 2009).  

 

De strävade efter att göra bra ifrån sig i skolan, i hemmet och i andra aktiviteter. De hoppades 

att detta skulle minska onödig stress hos den sjuke föräldern. Genom att hantera situationen på 

detta sätt hoppades ungdomar att de kunde underlätta för föräldern genom behandlingen 
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(Clemmens, 2009; Davey et al., 2011). Ungdomar upplevde en känsla av hjälplöshet när de 

inte kunde underlätta för föräldern och minska deras symtom (Christ et al., 1994). 

 

Att vilja komma bort 

Ungdomar upplevde att förälderns cancersjukdom krävde mycket energi och tid (Clemmens, 

2009). De kände att förälderns sjukdom inkräktade på deras liv. Deras normala vardag hade 

förändrats och deras fritid blev åsidosatt (Clemmens, 2009; Stiffler et al., 2008).  Vissa 

ungdomar uttryckte ibland en önskan om att fly från situationen (Christ et al., 1994).  

 

De beskrev att de kände sig oförberedda inför den förändrade vardagen som förälderns 

cancersjukdom innebar (Clemmens, 2009). De kunde ibland uppleva det betungande med ökat 

ansvar. I samband med det ökade ansvaret i hemmet kände ungdomar att deras sociala liv blev 

stört på många betydande sätt (Stiffler et al., 2008). De kunde känna sig bittra och 

ambivalenta över att få ta mer ansvar hemma, speciellt när det påverkade deras normala 

aktiviteter (Christ et al., 1994). De ville, som de flesta ungdomar, bryta sig loss från hemmet 

och skapa sig ett eget liv. Ungdomar upplevde att en mer ansvarstagande roll inom familjen 

skapade problem och påverkade deras utveckling negativt. De kände sig splittrade i sin 

situation och kluvna i sina känslor (Christ et al., 1994; Finch & Gibson, 2009). 

 

En del ungdomar upplevde att cancersjukdomen hade blivit något som ingick i deras vardag 

(Finch & Gibson, 2009). Ungdomar upplevde att de inte var lika engagerade i aktiviteter med 

vänner, som de varit tidigare (Clemmens, 2009). Ungdomar strävade efter att bevara sitt egna 

liv så normalt som möjligt (Stiffler et al., 2008). Det var betydelsfullt för ungdomar att ha 

familjen, vänner och skolan att gå till, för att få en känsla av normalitet. Det kunde bli en hjälp 

för ungdomar att hantera förälderns sjukdom och bjuda in dem till vardagliga aktiviteter 

(Finch & Gibson, 2009; Kristjansson et al., 2004). Periodvis behövde ungdomar skydda sig 

själva. De kände emellanåt att de inte kunde hantera att vara så nära sjukdomen (Stiffler et al., 

2008). Vissa ungdomar flydde hemifrån och höll sig sysselsatta med annat (Christ et al., 1994; 

Davey et al., 2005; Davey et al., 2011; Stiffler et al., 2008).  

 

Ungdomar fann sätt att distrahera sig för att inte tänka på förälderns sjukdom. En del 

ungdomar mediterade, gick på yoga eller gjorde avslappningsövningar (Davey et al., 2011). 

Ungdomar spelade tv-spel, jobbade eller umgicks med vänner (Davey et al., 2005; Davey et 

al., 2011; Stiffler et al., 2008). Andra ungdomar kände tröst och kunde finna en mening 

genom att lyssna till texter i musik. Vissa ungdomar kände tröst i att vara för sig själva. 

Ungdomar fick en känsla av gemenskap genom att tillhöra kyrkan och de kunde uppleva 

lindring i att ha en tro (Clemmens, 2009). Ungdomar kunde få dåligt samvete när de ville 

komma ifrån familjen och ägna sig åt egna sysselsättningar (Christ et al., 1994). 

 

Målet med att hålla sig sysselsatta, var för de flesta ungdomar att försöka fokusera på något 

annat än förälderns sjukdom (Clemmens, 2009). För vissa ungdomar var syftet att fly från det 

ökade ansvaret och förlusten av aktiviteter som förälderns cancersjukdom innebar (Stiffler et 

al., 2008). De ville komma bort från deras nya verklighet, en verklighet där deras förälder 

hade cancer (Clemmens, 2009).  
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Att vilja veta och vara delaktig 

Ungdomar ansåg det betydelsefullt att få kunskap och att känna sig delaktiga redan från 

cancersjukdomens debut (Finch & Gibson, 2009). 

 

De önskade att föräldern hade berättat om cancersjukdomen direkt efter att föräldern fått 

beskedet. Ungdomar upplevde att en dålig kommunikation inom familjen kunde leda till 

bristfällig kunskap om sjukdomen (Finch & Gibson, 2009). Ungdomar ville få en ökad 

kunskap om cancer för att kunna bli mer delaktiga, och förstå mer om förälderns tillstånd och 

eventuella behandlingar (Davey et al., 2011). 

 

Ungdomar hade lite kunskap om hur cancersjukdomen påverkar kroppen och hur cancer 

behandlas. De hade en uppfattning om att cancer är en sjukdom som människor dör av (Finch 

& Gibson, 2009). De kände att de var i behov av mer kunskap om cancersjukdomen (Davey et 

al., 2011).  

 

De upplevde att de var i störst behov av information under förälderns behandling (Davey et 

al., 2003). De beskrev att behovet av information var unikt för varje individ. De upplevde det 

lättare att ta till sig kunskap om den var personlig och individuellt anpassad. Ungdomar ansåg 

det lättare att förstå när föräldern delade med sig av sin kunskap om sjukdomen. Behovet av 

ytterligare kunskap var beroende av familjens tidigare erfarenheter av cancer samt ålder på 

ungdomen. Ungdomar upplevde det viktigt att inte få för mycket eller för lite information om 

cancer (Kristjansson et al., 2004).  

 

Vissa ungdomar sökte febrilt efter information och kunskap om sjukdomen och dess 

behandling (Christ et al., 1994). Det framkom att ungdomar sökte på internet för att öka sin 

kunskap om cancer (Davey et al., 2003). En del ungdomar sökte efter kunskap hos sina 

vänner (Finch & Gibson, 2009), och de frågade även föräldrar och lärare (Christ et al., 1994). 

Andra läste böcker och tidningar för att få ytterligare information om cancersjukdomen 

(Christ et al., 1994; Davey et al., 2003). För att öka sin förståelse om hur cancersjukdomen 

påverkade deras förälder, försökte de tolka vad föräldern sa och de tolkade tecken hos 

föräldern för att förstå vad som hände (Finch & Gibson, 2009). Även om informationen de 

fann ofta var korrekt, medförde en ökad kunskap att de kände sig emotionellt överväldigade 

och en högre grad kunde infinna sig (Christ et al., 1994). Samtidigt visar en studie av 

Clemmens (2009) att en del ungdomar kände trygghet i att besitta kunskap om sjukdomen. 

 

Ungdomar önskade information om hur allvarlig cancersjukdomen var, eventuella 

biverkningar av behandlingen och om det fanns alternativa behandlingar. De ville veta om 

deras förälder skulle överleva eller inte (Clemmens, 2009; Kristjansson et al., 2004). 

Ungdomar efterfrågade kunskap om medicinsk fakta relaterat till sjukdomen. De ville veta hur 

de skulle stötta föräldern när denna hade det svårt. Ungdomar ville ha kunskap om vanligt 

förekommande känslor hos föräldern som uppstod i samband med sjukdomen. De önskade 

även kunskap om normala känslor hos en ungdom vars förälder fått cancer (Kristjansson et 

al., 2004). De kämpade med sina reaktioner och känslor, och funderade på vilka reaktioner 

som var accepterade av dem själva och omgivningen (Stiffler et al., 2008) 
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Att bli sedd och finna stöd  

Ungdomar framhävde betydelsen av att få uttrycka sina känslor. Detta för att kunna få bra 

information och stöd för att hantera situationen (Christ et al., 1994). Det var av stor vikt för 

ungdomar att inte känna rädsla för att prata om förälderns sjukdom (Clemmens, 2009). Enligt 

ungdomar var behovet av stöd som störst, när föräldern försämrades i sin sjukdom. I en studie 

av Kristjansson et al. (2004) upplevde ungdomar att deras behov av stöd var dåligt mött både 

inom familjen och från utomstående. 

 

Att uppleva familj och vänner som stöttande 

Ungdomar upplevde att de hade personer som de kunde anförtro sig åt (Christ et al., 1994). 

För att kunna hantera och bearbeta deras tankar och känslor i samband med förälderns 

cancersjukdom, sökte ungdomar stöd och trygghet hos familjen och andra släktingar (Christ et 

al., 1994; Davey et al., 2003; Davey et al., 2005). Ungdomar upplevde att en öppen och god 

kommunikation inom familjen var betydelsefull, för att finna stöd från familjen (Clemmens, 

2009; Finch & Gibson, 2009). 

 

Ett flertal ungdomar upplevde att de kunde prata med och få stöd av minst en förälder. En del 

upplevde dock att det var svårt att få stöd från syskon. Om de haft en nära kontakt med 

syskonen sedan tidigare, kunde de däremot finna stöd i denna relation (Christ et al., 1994). 

Ungdomar upplevde anhöriga inom familjen som stöttande, framför allt när de erbjöd dem 

mer praktiskt stöd (Kristjansson et al., 2004).  

 

En del kände stöd från vänner (Finch & Gibson, 2009). De berättade om betydelsen av 

ömsesidighet i relationer (Kristjansson et al., 2004). Ungdomar beskrev att en nära vän 

utgjorde det viktigaste stödet för dem (Christ et al., 1994; Davey et al., 2003; Finch & Gibson, 

2009). Vänner upplevdes som stöttande när de fanns där och brydde sig om dem. Ungdomar 

ansåg det även betydelsefullt att vänner frågade om förälderns välbefinnande (Kristjansson et 

al., 2004).  De upplevde att det kändes bättre att få stöd från vänner, istället för att söka stöd 

hos den sjuka föräldern (Clemmens, 2009; Finch & Gibson, 2009). Trots att de flesta kände 

att de hade någon att prata med, uttryckte ungdomar svårigheter med att dela med sig av sina 

känslor till vänner som inte hade erfarenhet av en förälder med cancer (Davey et al., 2005; 

Davey et al., 2011). Många berättade att de sökte efter en vän som hade erfarenhet av 

liknande situation (Christ et al., 1994; Finch & Gibson, 2009). 

 

Att bli sedd och söka stöd från utomstående 

Ungdomar efterfrågade en ungdomsgrupp att prata med i samband med att föräldern 

insjuknade i cancer, eftersom de trodde att detta kunde underlätta för dem (Davey et al., 2005; 

Davey et al., 2011). Ungdomar som hade deltagit i en ungdomsgrupp kände en trygghet i att 

dela sina tankar med andra ungdomar som befann sig i en liknande situation. De kunde 

diskutera känslor och tankar som uppstod i samband med förälderns sjukdom (Christ et al., 

1994; Davey et al., 2005; Davey et al., 2011). Genom att få möjlighet att dela sina tankar och 

få ta del av andras tankar i samma situation,  tror ungdomar att de kunnat vara mer förberedda 

inför kommande situationer och problem (Davey et al., 2005).  

 

De ville inte bli behandlade annorlunda av lärare, på grund utav förälderns cancersjukdom 

(Kristjansson et al., 2004).Ungdomar upplevde dock att lärare inte såg deras behov i skolan. 
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Lärare frågade endast om förälderns hälsotillstånd och inte om ungdomens välbefinnande 

(Finch & Gibson, 2009) Samtidigt upplevde vissa ungdomar ett bra stöd från lärare och 

kuratorer i skolan (Christ et al., 1994; Finch & Gibson, 2009; Kristjansson et al., 2004). Vissa 

ungdomar ville inte prata med skolpersonal eller klasskamrater på grund av att de inte ville bli 

frågade om sjukdomen regelbundet (Davey et al., 2005). 

 

Att vilja bli bemött av vårdpersonal som en individ med unika behov 

Ungdomar kände att de inte var en del av vården och de upplevde att kontakten med 

vårdpersonalen var dålig (Finch & Gibson, 2009). En del ungdomar upplevde att deras 

känslor förbisågs av vårdpersonal som vårdade den sjuka föräldern (Davey et al., 2011). 

Samtidigt uttryckte vissa ungdomar att de inte ville prata med någon utanför familjen om 

förälderns cancersjukdom och deras situation (Davey et al., 2003). 

 

De betonar vikten av att vårdpersonal ser till ungdomens unika behov. De vill inte att 

vårdpersonal skall anta att alla ungdomar har samma känslor och tankar. Ungdomar värderade 

när vårdpersonal var framåt i mötet och när de inte hade ett dömande förhållningssätt. 

Ungdomar upplevde vårdpersonal som påträngande då de inte respekterade ungdomars 

personliga gränser. De uppskattade när de behandlades som vuxna och när de fick information 

på ett klart och tydligt sätt. Ungdomar värdesatte när vårdpersonal var ärliga gentemot dem. 

De såg en fördel med att ha tillgång till en person som de kunde ha uppföljning med och som 

de kunde ställa frågor till. De uttryckte det betydelsefullt när de hade möjlighet att ringa till 

någon professionell som kunde ge dem stöd (Kristjansson et al., 2004). Vissa ungdomar hade 

även önskemål att föra samman familjen för diskussion, med professionell hjälp (Davey et al., 

2005). 

 

Att utvecklas av erfarenheten 

Ungdomar beskrev förälderns cancersjukdom som en oerhört känslostark upplevelse, och de 

ansåg att det var en mäktig och betydelsefull erfarenhet (Clemmens, 2009). Efter att föräldern 

insjuknat i cancer, såg ungdomar på livet med helt andra ögon och vissa saker i livet blev 

genast mindre viktiga (Finch & Gibson, 2009). 

 

Genom att ungdomar reflekterade över deras uttökade ansvar och uppgifter, fick de en ökad 

förståelse för vilken betydelse deras förälder har i deras liv (Clemmens, 2009).  

Vissa ungdomar beskrev att de blev mer empatiska och toleranta för förälderns humör och 

beteende (Davey et al., 2003). Ungdomar uppskattade sin förälder mer än tidigare och de 

kände en ny respekt för föräldern (Christ et al., 1994; Davey et al., 2005). 

 

Erfarenheten av att leva med en cancersjuk förälder hade gjort dem medvetna om en personlig 

styrka som de inte upplevt tidigare (Davey et al., 2011). Ungdomar upplevde att de kände sig 

äldre efter erfarenheten (Davey et al., 2005). När ungdomar fick ta hand om sin förälder lärde 

ungdomar sig att sätta andra före sig själva (Stiffler et al., 2008). 

Ungdomar blev nu medvetna om att ingenting kunde tas för givet, och det ändrade deras syn 

på vardagen (Finch & Gibson, 2009; Stiffler et al., 2008). 

 

Ungdomar sökte en mening i den erfarenhet de upplevt i samband med förälderns sjukdom 
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(Stiffler et al., 2008). De hade en vilja att lära andra om sina erfarenheter, och ville hjälpa 

andra som hamnat i liknande situation (Stiffler et al., 2008; Davey et al., 2005). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Vi valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats, eftersom syftet i denna uppsats var 

att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en förälder som drabbats av cancer. Vi 

anser att en litteraturstudie ger en översiktlig bild av tidigare forskning inom ämnet. Ett 

alternativ till litteraturstudie hade varit att göra en empirisk studie. 

 

Vid litteratursökningen begränsade vi sökningen till abstrakt och titel, för att få ett hanterbart 

antal träffar. Denna avgränsning kan ha medfört att relevant litteratur inte påträffats. 

Litteratursökningen resulterade även i artiklar som saknade abstract och inte fanns tillgängliga 

i fulltext. Vi kunde inte se om dessa artiklar motsvarade syftet för arbetet och härigenom kan 

artiklar förbisetts.   

 

Sökorden som användes vid litteratursökningen visade sig vara relevanta, då flertalet av 

artiklarna återfanns i båda databaserna. Vi uppmärksammade skillnader i hur författare 

åldersdefinierade begreppet adolescent. Vi valde att definiera ungdomar i åldern tio till tjugo 

år, på grund av den varierade definitionen av ungdomar i funnen litteratur. Flertalet artiklar 

som hittades i den inledande sökprocessen med sökordet adolescent, inkluderade ungdomar i 

denna ålder. Detta var ett ytterligare motiv till varför denna åldersperiod valdes. Vi är 

medvetna om att den valda definitionen innefattar ungdomar i ett brett åldersspann, och att de 

befinner sig i olika utvecklingsstadier. Vår erfarenhet är att ungdomars utveckling, mognad 

och erfarenhet är avgörande för hur de erfar och hanterar känslomässiga situationer. Därav 

kan det finnas väsentliga skillnader i ungdomars upplevelser inom samma åldersgrupp. Vi 

anser att detta är ett ytterligare motiv till att definiera ungdomar i åldern tio till tjugo år.   

 

Ett inklusionskriterie vid litteratursökningen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

år 2000 till år 2011. Vid den manuella sökningen fann vi en artikel som publicerats år 1994 

(Christ et al., 1994). Vi valde att inkludera denna artikel på grund av att flertalet av senare 

publicerade artiklar använt sig av denna studies resultat. I studien har 120 ungdomar 

intervjuats, vilket är ett ytterligare motiv till att den inkluderats. Resultatet i studien av Christ 

et al.(1994) visade sig överensstämma med artiklarna som publicerats från år 2000. Sju av åtta 

valda artiklar är publicerade från 2003, detta ser vi som positivt eftersom resultatet består av 

aktuell forskning. 

 

De granskade studierna är utförda i Canada, USA, Georgien och England. I 

litteratursökningen påträffades inte några studier som studerat ungdomar från Sverige. Vi är 

medvetna om att förhållanden för ungdomar kan skilja sig mellan länder, och detta kan ha 

påverkat hur de upplever sin situation. I de valda studierna har vi inte funnit skillnader i 

ungdomars upplevelser relaterat till deras härkomst.  Eftersom syftet var att få en 

övergripande bild av ungdomars upplevelser, har vi inte särskiljt på kön hos ungdomar. Vi har 

därför även valt att inkludera olika cancersjukdomar med varierande allvarlighetsgrad hos den 
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sjuka föräldern. Det kan ha påverkat vårt resultat då flertalet studier studerat ungdomar där det 

är mamman som drabbats av cancer. 

 

Det visade sig vara svårt att finna litteratur som motsvarade arbetets inklusionskriter och 

syfte. Vid littertursökningen uppmärksammade vi att många studier inkluderat både barn och 

ungdomar i sitt urval, dessa artiklar exkluderades. Eftersom det fanns få artiklar som 

motsvarade studiens inklusionskriterier, medförde detta att vi inkluderade två PILOT-studier. 

Med en PILOT-studie menas en mindre förstudie. Både Davey et al., (2003) och Davey et al., 

(2005) intervjuade i sina studier tio ungdomar. Flertalet av övriga valda artiklar har studerat 

ett likvärdigt antal deltagare, därför anser vi dessa PILOT-studier som användbar litteratur. 

Trots svårigheter med att finna litteratur är vi tillfredsställda med innehållet i funnet material, 

och vi anser att samtliga artiklar motsvarar arbetets syfte.  

 

Samtliga valda artiklar var skrivna på engelska. I det engelska språket förkommer vissa 

språkliga begrepp som inte har någon svensk översättning. Därigenom finns det en risk att vi 

misstolkat vissa begrepp. Vi läste artiklarna individuellt ett flertal gånger. Därefter 

diskuterades funna nyckelfynd. Det visade sig att vi gjort en likvärdig tolkning av artiklarnas 

resultat, vilket stärker trovärdigheten för arbetets teman. Detta visar även på att vi gjort en 

likvärdig översättning av det engelska språket. Vi ansåg att Evans (2003) modell för analys av 

studier har varit en bra modell att arbeta utifrån. Vi fann svårigheter i analysarbetet när vi 

skulle hitta benämningar på teman. Efter diskussion kom vi till slut överens om tydliga teman. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med en 

förälder som drabbats av cancer. Vi anser att funna artiklar varit innehållsrika och att vårt 

resultat besvarar syftet. Det väcks många känslor och tankar hos en ungdom när en förälder 

drabbas av cancer, och de ansåg det betydelsefullt att få kunskap om förälderns sjukdom. 

Ungdomar kände en rädsla inför hur framtiden skulle se ut, och de kunde bemästra denna 

känsla genom att fokusera på hoppet. Ungdomar uppmärksammade förändringar hos föräldern 

som var relaterade till cancersjukdomen, och de upplevde att dessa förändringar hos föräldern 

påverkade deras vardag. För att underlätta för föräldern ville vissa ungdomar ta ett ökat ansvar 

i hemmet, samtidigt som de ville fly från ansvaret och de kände sig därmed kluvna i sina 

känslor. Ungdomar upplevde ett behov av att få stöd för att hantera sin vardag. Trots att 

ungdomar upplevde situationen som påfrestande, kunde de känna att de utvecklats av 

erfarenheten. 

 

Vårt resultat visat på att det kan vara en enorm påfrestning för en cancersjuk förälder att 

försöka nå upp till de förväntningar som ställs på en förälder, eftersom sjukdomen kan 

innebära många hinder. Enligt Clemmens (2009) kan föräldrar som drabbats av cancer ha en 

minskad möjlighet att vara närvarande och engagerade i ungdomars liv. Som tidigare nämnt i 

bakgrunden visar en studie (Stiffler, Haase, Hosei, & Barada, 2008) att föräldrar efterfrågar 

hjälp och stöd för att kunna hantera ungdomars reaktioner och tankar. Vi anser att föräldern 

kan behöva kunskap och stöd för att möta sitt barns behov, här har sjuksköterskor möjlighet 

att bistå med vägledning och råd. Då föräldern befinner sig i en sårbar period har 

sjuksköterskan en viktig roll i att synliggöra och stödja ungdomen i familjen. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen har sjuksköterskor en skyldighet att stödja närstående.  
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I bakgrunden finns det beskrivet att ungdomsåren ofta kännetecknas av en känslomässigt 

turbulent period, där ungdomar försöker frigöra sig från sina föräldrar. Om en förälder 

drabbats av cancer under denna tid, kan detta leda till konsekvenser för ungdomars 

utveckling. Vårt resultat visar på att ungdomar har en vilja att ta ett ökat ansvar samtidigt som 

de vill fly från situationen. Detta bekräftas av Visser et al. (2004) och Huizinga, van der 

Graaf, Visser, Dijkstra & Hoekstra-Weebers (2003) som menar att ungdomar befinner sig i en 

sårbar situation. Huzinga et al. (2003) synliggjorde att ungdomar ville bryta sig loss från sina 

föräldrar samtidigt som de ville vara nära sin sjuka förälder, då de oroade sig för att föräldern 

kunde dö.  

 

Huzinga et al. (2003) menar att ungdomar har en mer utvecklad kognitiv och empatisk 

förmåga än yngre barn.  På grund av ungdomars kognitiva förmåga kan de tydligare uppfatta 

konsekvenser relaterade till förälderns sjukdom. Ungdomar kan därigenom även uppfatta och 

reflektera över hur förälderns sjukdom inverkar på hela familjen. Ungdomar är mer medvetna 

om förälderns lidande och sjukdomens konsekvenser och de har därför en vilja att underlätta 

och ta ett ansvar. Det ställs ofta höga krav på ungdomar från omgivningen, eftersom de 

förväntas klara av de utökade uppgifterna som förälderns sjukdom innebär. Eftersom 

ungdomar har förväntningar på sig själva att de ska bemästra det ökade ansvaret, kan 

omgivningens krav leda till en ytterligare belastning.  

 

Resultatet visar på att när ungdomar anstränger sig för att underlätta för förälderns kan detta 

leda till att de får spendera mer tid i hemmet när de egentligen vill bryta sig loss och bygga 

upp ett eget liv. Förälderns cancersjukdom kan hota deras sociala liv och hindra ungdomar 

från att känna sig självständiga. Wiklund (2003) menar att om en individ inte kan leva såsom 

denne önskar, hotas individens identitet. Detta hot mot identiteten gör att individen upplever 

ett lidande. Vi tror att ungdomars kluvna känslor kring att vilja och inte vilja hjälpa till, kan 

leda till att ungdomars hälsa hotas och ett lidande kan uppstå.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att ungdomar upplever förälderns cancersjukdom 

som en känslostark upplevelse. Ungdomar kämpade med känslor som oro och rädsla, och 

dessa tog upp en stor del av deras vardag. De ville ha kunskap om vanliga reaktioner och 

känslor som kan uppstå hos andra ungdomar i liknande situationer. Vi anser att genom att ge 

ungdomar information om vanliga reaktioner tror vi att ungdomar får lättare att uttrycka sig 

och att de vågar visa sina känslor.  

 

I vårt resultat framkom att ungdomar försökte skydda sin förälder genom att inte uttrycka och 

visa sin oro över situationen. Vi tror att om ungdomar gömmer sina känslor och inte får 

möjlighet att uttrycka sig, kan detta leda till ett lidande för ungdomar. Som tidigare nämnt har 

sjuksköterskan en uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa hos såväl patient som hos 

närstående. Sjuksköterskan kan i denna situation främja hälsa och lindra lidande hos 

ungdomar genom att ge dem möjlighet att få uttrycka sina känslor. 

 

Resultatet visar att ungdomar känner sig förbisedda av vårdpersonal som vårdat deras sjuka 

förälder. Det framkommer även att ungdomar anser det betydelsefullt att vårdpersonal ser till 

ungdomars individuella behov i samband med förälderns sjukdom. Vi tycker att 

sjuksköterskor bör ta hänsyn till att ungdomar har olika tankar och känslor och att det finns 

skillnader i hur ungdomar upplever sin situation. Genom att sjuksköterskor tar hänsyn till och 

möter ungdomar i deras livsvärld kan ungdomars upplevelser tydligt synliggöras. Genom att 
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se individen ur ett livsvärldsperspektiv menar Dahlberg, et al. (2003) att vårdaren får tillgång 

till individens perspektiv på situationen och hur individen kan uppnå hälsa. Därigenom tror vi 

att detta kan leda till att sjuksköterskor kan tillgodose ungdomars behov av stöd. Vi har alla 

olika sätt att visa och uttrycka våra känslor, och ungdomars uttryckssätt kan skilja sig från en 

vuxens sätt att uttrycka sig. I mötet med ungdomar i vården anser vi att sjuksköterskan bör 

vara öppen och följsam för ungdomars sätt att uttrycka sig.  

 

I studien framkommer att ungdomar uttrycker en trygghet i att dela sina tankar och känslor 

med andra ungdomar som befinner sig i liknande situation. Vi anser att sjuksköterskan har ett 

ansvar att informera ungdomar om alternativa möjligheter för att finna stöd.  Sjuksköterskan 

kan exempelvis hänvisa till stödgrupper med ungdomar som befinner sig i liknande situation. 

Vi är medvetna om att sjuksköterskor ibland har begränsade möjligheter till att finna tid. Det 

kan finnas svårigheter att tillgodose närstående den tid och det stöd de är i behov av. Vi anser 

att sjuksköterskor trots tidsbrist har ett ansvar att synliggöra närstående i vården, och vägleda 

dem till alternativa tillvägagångssätt för att finna stöd. 

 

Praktiska implikationer 

En studie av Turner (2007) belyser, som tidigare nämnt, att sjuksköterskor kan uppleva 

svårigheter i mötet med ungdomar. Genom att utforma riktlinjer kring hur sjukvården kan 

möta och stödja ungdomar kan negativa konsekvenser hos ungdomar förhindras. 

 

Både föräldrar och ungdomar bör få information och handledning om vanligt förekommande 

känslor och tankar som kan uppkomma i samband med att en förälder drabbas av 

cancersjukdom. Vi anser att detta skulle kunna underlätta för både ungdomar och föräldrar när 

de försöker hantera sina känslor. 

 

Sjuksköterskor bör informera och vägleda både patient och närstående om olika 

tillvägagångssätt för att finna stöd. Sjuksköterskan kan exempelvis förmedla kontakter till 

stödgrupper, kuratorer eller diskussionsforum på internet. 

 

 

SLUTSATS 

En ökad kunskap om ungdomars upplevelser i samband med en förälders cancersjukdom, ger 

sjuksköterskor en möjlighet att synliggöra ungdomars behov. Genom att bemöta ungdomar 

efter deras behov och ge ett individanpassat stöd, kan sjukvården underlätta för ungdomar i 

deras situation. 

 

Materialet i vår studie speglar ungdomars upplevelser från andra länder än Sverige. 

Vi anser det därför önskvärt med vidare forskning om ungdomars upplevelser i svenska 

förhållanden.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att beskriva hur ungdomar vill bli bemötta av vårdpersonal 

och vilket stöd de önskar att få. 
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BILAGA I. Sökhistorik 

 

Databas Sökord Begränsni

ngar 

Typ av 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Namn på artikel 

Cinahl Adolescent 

AND 

Parent* 

AND 

cancer 

Från år 

2000 

Abstract 80 3 'We are survivors too': 

African-American 

youths' experiences of 

coping with parental 

breast cancer. 

 

Parent and adolescent 

responses to non-

terminal parental 

cancer: a retrospective 

multiple-case pilot 

study 

 

When mom has breast 

cancer: adolescent 

daughters' experiences 

of being parented 

 

Cinahl Adolescent

* AND 

cancer* 

AND 

qualitative 

Linked full 

text, från år 

2000 

Abstract, 

abstract, 

all text 

9 2 The significance of 

motherhood for 

adolescents whose 

mothers have breast 

cancer 

 

Information and 

support needs of 

adolescent children of 

women with breast 

cancer 

 

PubMed “Parent’s 

cancer” 

 titel 8 1 How do young people 

find out about their 

parent’s cancer 

diagnosis: a 

phenomenological 

study 

 

Manuell 

sökning 

     Impact of parental 

terminal cancer on 

adolescents 
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Adolescents coping 

with mom’s breast 

cancer: developing 

family intervention 

programs 
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BILAGA II. Översikt över analyserad litteratur 

Titel: Perspektiv: Syfte & problem: Metod: Resultat: 

”We are survivors 

too”: African-

American 

youths`experiences 

of coping with 

parental breast 

cancer. 

Författare: 
Davey, M., Tubbs, 

C., Kissil, K. & 

Nino, A. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2011 

Livsvärldsperspektiv 

och ett 

familjeterapeutiskt 

perspektiv 

Att beskriva 

African-American 

ungdomars 

upplevelser vid en 

förälders 

bröstcancer, i 

syfte att främja en 

ökad förståelse för 

ett program som 

tar hänsyn till 

kultur.  

Kvalitativ metod. 

12 ungdomar i 

åldern 11-18 år 

intervjuades i 

diskussionsgrupper. 

Fyra huvudteman: 

- Att hantera 

cancer 

- Förändringar i   

  familjelivet 

- Det påverkar även 

oss 

- Att utvecklas 

genom 

  smärtan 

Information and 

support needs of 

adolescent 

children of women 

with breast cancer 

Författare: 
Kristjanson, L., 

Chalmers, K. & 

Woodgate, R. 

Tidskrift: 
Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2004 

Livsvärldsperspektiv 

och 

vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Att beskriva 

behov av 

information och 

stöd hos 

ungdomar vars 

moder lider av 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 

Data samlades in 

med semi-

strukturerade 

djupintervjuer. 31 

ungdomar 

intervjuades 

retrospektivt. 

Ungdomarna var i 

åldern 12-18 år då 

modern 

diagnostiserades 

med cancer. 

Tre huvudteman: 

- Behov av 

information och 

support hos 

ungdomar 

- Effekter beroende 

av sjukdomsstadiet 

hos mamman, kön 

och  ungdomens  

utvecklinggstadium. 

- Uppfattning om 

hur behoven 

tillgodoses. 

 

When mom has 

breast cancer: 

Adolescent 

daughters 

experiences of 

being parented 

Författare: 
Stiffler, D., 

Barada, B., Hosei, 

B. & Haase, J. 

Tidskrift: 
Oncology Nursing 

Livsvärldsperspektiv 

och 

vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Beskriva 

ungdomars 

upplevelse av att 

bli ”parented” i 

samband med 

moderns 

cancersjukdom. 

Kvalitativ metod. 

8 flickor 

intervjuades 

retrospektivt. 

Flickorna var 

mellan 10-15 år då 

deras moder 

insjuknade i cancer. 

Fenomenologisk 

och empirisk 

ansats. 

Åtta huvudteman: 

- En värld vänds 

upp och ner. 

- Stoppa 

intrånget/behöver 

komma bort/ 

ovilliga att lämna 

- Mamma får inte 

dö 

- Hålet där mamma 

brukade vara. 

- Att fylla det hål 
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Forum 

Årtal: 2008 

som mamma 

brukade fyll. 

- Att vara där för 

mamma-ta hand om 

mamma 

- Ta hand om mina 

reaktioner – vara 

självisk eller svår 

- Reserverad 

lättnad 

 

The significance of 

motherhood for 

adolescents whose 

mothers have 

breast cancer. 

Författare: 
Clemmens,D. 

Tidskrift: 
Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2009 

Livsvärldsperspektiv 

och 

vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Beskriva 

ungdomars 

upplevelse av att 

leva med en 

mamma som 

drabbats av 

cancer.  

Kvalitativ metod. 

Data samlades in 

med 

semistrukturerade 

interjuver. 11 

ungdomar i åldern 

13-19 år 

intervjuades.  

Fenomenologisk 

ansats. 

Fem huvudteman: 

- Ett förändrat liv 

- Att vända sig till 

sig själv. 

- Spendera mer tid 

med mamma. 

- Strävan efter 

normalitet. 

- Att prata öppet-

vikten av 

kommunikation. 

 

 

How do young 

people find out 

about their 

parent’s cancer 

diagnosis: a 

phenomenological 

study 

 

Författare: Finch, 

A. & Gibson, F. 

Tidskrift: 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

År: 2009 

 

Livsvärldsperspektiv 

och ett 

familjeterapeutiskt 

perspektiv 

Hur ungdomar 

upplever och 

påvekas av att få 

beskedet att en 

förälder drabbats 

av cancer. 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

tolkande metod, 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 7 

ungdomar i åldern 

14-18 år. 

 

Sex huvudteman: 

-Första 

”reaktionen” på 

förälderns 

cancerdiagnos 

-  uppleva 

sårbarhet för sig 

själv och andra 

- kommunikation 

inom familjen 

- upplevelse av stöd 

- upplevelse av stöd 

från skolan 

- upplevelse av stöd 

från vården 
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Parent and 

adolescent 

responses to non-

terminal parental 

cancer: a 

retrospective 

multiple-case pilot 

study 

 

Författare: 

Davey, M., 

Askew, J. & 

Godette, K. 

Tidskrift: 

Families, Systems 

& Health. 

År: 2003 

Livsvärldsperspektiv 

och ett 

familjeterapeutiskt 

perspektiv 

Hur ungdomar 

påverkas av en 

förälders 

cancersjukdom. 

Hur de anpassas 

och hur de 

hanterar den nya 

familjesituationen. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. PILOT- 

studie. 10 st 

ungdomar i åldern 

11-18 år 

intervjuades. 

Fem huvudteman: 

- oro och rädsla 

- ”ta hand om och 

skydda” 

- anpassning 

- hantering/ 

bearbetning 

(coping) 

-  upplevelse av 

stöd 

Impact of parental 

terminal cancer on 

adolescents 

 

Författare: Christ, 

G., Siegel, K. & 

Sperber, D. 

Tidskrift: 

American Journal 

of Orthopsychiatry 

År: 1994 

Livsvärldsperspektiv 

och ett 

barnpsykiatriskt 

perspektiv 

Att summera 

psykosociala 

reaktioner hos 

ungdomar som 

har en förälder 

med avancerad 

cancersjukdom 

Kvalitativ metod. 

120 ungdomar i 

åldern 11-17 år, 

från 86 familjer 

intervjuades. 

Fem huvudteman: 

- empati för 

föräldern 

- ökat engagemang 

- att behöva hjälpa 

till hemma. 

- reaktioner på 

relationen till 

föräldern 

- Skuld 

Adolescents 

coping with 

mom´s breast 

cancer: 

Developing family 

intervention 

programs. 

 

Författare: 

Davey, M., Gulish, 

L., Askew, J., 

Godette, K. & 

Childs, N. 

Tidskrift: Journal 

of marital and 

family therapy. 

Livsvärldsperspektiv 

och ett 

familjeterapeutiskt 

perspektiv 

Att undersöka 

ungdomars tankar 

och erfarenheter i 

samband med att 

deras mamma 

behandlas för 

bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 

10 ungdomar i 

åldern 13-18 år 

intervjuades i 

diskussionsgrupper. 

Resultatet 

presenteras efter 

intervjufrågorna: 

- Vad är du för 

närvarande 

bekymrad över? 

- Har du människor 

i ditt liv som du kan 

prata med? 

- Vilken roll har du 

för närvarande i 

familjen? 

- Hur hanterade du 

din mammas 

diagnos och 

behandling av 
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År: 2005 sjukdomen? 

- Har denna 

erfarenhet påverkat 

eller ändrat dig på 

något sätt? 

- Hur kan 

professionella 

hjälpa ungdomar 

som dig? Har du 

några förslag? 

 


