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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Inom de kommande 20 åren förväntas antalet cancerincidenser öka drastiskt. 

Barn till föräldrar som diagnostiserats med cancer kan eventuellt befinna sig i en utsatt och 

sårbar situation och blir ofta förbisedda. Särskilt utsatta är ungdomar som kan få både 

psykologiska och sociala problem på grund av en förälders cancersjukdom. Många ungdomar 

upplever att de inte får i närheten av det stöd de är i behov av. För att kunna erbjuda stöd och 

möta ungdomarnas behov krävs mer kunskap och förståelse kring ungdomarnas upplevelser 

av att ha eller ha haft en förälder med cancer eftersom dagens forskning är bristfällig. 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa ungdomars upplevelser av att ha eller ha haft en 

förälder med cancer. 

Metod: Metoden för denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta 

vetenskapliga artiklar. Studien analyserades genom en innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Ungdomar kunde uppleva förändringar i familjerelationen genom att 

familjemedlemmarna kom varandra närmare och genom att ungdomarna kände ett större 

ansvar och en vilja att hjälpa till. Ungdomarna kunde även känna ett behov av att få 

information kring förälderns cancerdiagnos och att det var viktigt med en öppen 

kommunikation. Förälderns cancersjukdom gav även upphov till emotionella upplevelser hos 

ungdomarna som innefattade dels lidande och rädsla men även vikten av distraktion för att 

kunna hantera förälderns cancersjukdom. Resultatet visade även på positiva erfarenheter och 

hur förälderns cancersjukdom kunde bidra till en mognad hos ungdomarna.  

Slutsats: En förälders cancersjukdom kunde uppbringa både negativa och positiva 

upplevelser hos ungdomarna. Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse och större 

kunskaper kring ungdomarnas upplevelser och hur ungdomarnas livsvärld ser ut kan 

sjuksköterskan bekräfta ungdomarnas lidande och erbjuda stöd som är anpassat efter 

ungdomarnas behov. Det krävs emellertid mer forskning kring ungdomarnas upplevelser av 

att ha eller ha haft en förälder med cancer för att kunna säkerställa att sjuksköterskan ska 

kunna göra detta. 

 

Nyckelord: cancer, förälder, kvalitativ, litteraturstudie, ungdomar, upplevelser 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Cancer 5 

Ungdomars upplevelse 5 

Teoretisk referensram 6 

Syfte 8 

Metod 8 

Datainsamling och urval 8 

Kvalitetsgranskning 9 

Analys 10 

Resultat 11 

Förändrad relation och större ansvar 11 

Kommunikation och information 12 

Emotionella upplevelser 14 

Positiva erfarenheter och mognad 15 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 20 

Slutsats 22 

Självständighet 23 

Referenser 24 

Bilaga 1 Databassökningar 26 

Bilaga 2 CASP:s checklista för kvalitativ analys 27 

Bilaga 3 Artikelöversikt 28 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 29 



 

4 

 

Inledning 

Under 2013 så fick cirka 50 000 svenskar en ny cancerdiagnos (Socialstyrelsen, 2014). 

Levesque och Maybery (2012) menar att det inte enbart är den insjuknade som påverkas av 

cancersjukdomen utan hela familjen (ibid.). Psykologiska konsekvenser hos personer med en 

cancersjukdom och deras make eller maka är relativt väl kända, och det är väl dokumenterat 

vilka behov som barn med en cancersjukdom har. Däremot är ungdomars upplevelser av en 

förälders cancersjukdom ett område som är mindre utforskat (Lindqvist, Schmitt, Santalahti, 

Romer & Piha, 2007). 

 

Enligt Phillips (2014) befinner sig ungdomar till föräldrar med en cancersjukdom i en utsatt 

och sårbar situation. Ungdomarna blir ofta förbisedda av sjukvårdspersonal eftersom 

sjukvårdspersonal eventuellt inte har förståelse och kunskap om ungdomarnas upplevelser. 

Ungdomarna blir även förbisedda av forskare vilket gör att det än idag finns begränsad 

forskning gällande ungdomarnas upplevelser av att ha en förälder med en cancersjukdom. 

Trots detta har det visat sig att ungdomar i denna situation har högre nivåer av ångest och oro, 

samtidigt som ungdomarna har ett lägre självförtroende än jämnåriga som inte har en förälder 

med en cancersjukdom (ibid.). Det har även framkommit att när ungdomar påverkas av en 

förälders cancersjukdom blir deras psykologiska behov som närhet och tröst dåligt uppfyllda. 

Många ungdomar uppger även att de inte får något stöd alls (Rainville, Dumont, Simard & 

Savard, 2012). Det krävs därför mer forskning inom området för att kunna utveckla tjänster 

anpassade för att möta ungdomarnas behov och därmed även få kunskap och förståelse kring 

hur en förälders cancersjukdom påverkar ungdomarna (Levesque & Maybery, 2012).  

 

Endast en liten del av den forskning som finns idag gällande ungdomar vars förälder har eller 

har haft en cancersjukdom har fokuserat på ungdomarnas upplevelser och hur ungdomarna 

hanterar förälderns cancersjukdom. I stället har forskning fokuserat på de psykologiska 

problem som ungdomarna ställts inför (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009). Genom en 

litteraturstudie som utifrån ungdomars perspektiv belyser och sammanställer ungdomarnas 

upplevelser av att ha eller ha haft en förälder med cancer är det möjligt att fylla i en del av det 

tomrum som finns inom forskningen. Detta gör att sjuksköterskan kan få kunskap och 

förståelse om hur det går att erbjuda stöd och möta ungdomarnas behov utifrån ungdomarnas 

upplevelser.  
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Bakgrund 

Cancer 

Antalet cancerincidenser förväntas öka globalt från cirka 14 miljoner fall år 2012 till cirka 22 

miljoner fall inom de kommande 20 åren (WHO, 2015). 

Begreppet cancer är ett vanligare samlingsnamn för elakartade tumörer. En tumör innebär en 

abnorm vävnadsmassa som växer i okontrollerade proportioner jämfört med vanlig vävnad 

(Robbins, 1999). Enligt Einhorn (2013) handlar det om att en cell som tidigare varit frisk inte 

längre har kontroll över sin förmåga att sluta dela sig. I stället delar den sig ohämmat och till 

slut har en mängd cancerceller skapats som tillsammans bildar en cellklump, en tumör. Till 

slut har denna tumör, tack vare näring som den får via egna blodkärl som den bildat, vuxit sig 

så stor att det går att känna eller se den. Tumörer kan i sin tur delas in i godartade och 

elakartade tumörer. Elakartade tumörer benämns även som cancer. De tumörer som är 

godartade har inte samma möjlighet att växa sig genom andra vävnader och kan inte sprida 

sig i kroppen som elakartade tumörer kan göra. En elakartad tumör tränger sig in i andra 

vävnader i kroppen och skulle celler från en sådan tumör frigöras så kan de ta sig till andra 

platser i kroppen, där de kan skapa nya tumörer, metastaser. Vilken typ av cell som den 

elakartade tumören härstammar från avgör vilken typ av cancer det handlar om. Av de cirka 

200 celltyper som finns i kroppen kan cancer uppkomma i nästan alla. Detta innebär att 

cancer består av många olika sjukdomar. Eftersom det kan ta upp till 20 år eller mer från det 

att den första sjuka cellen uppstår tills det upptäcks att det handlar om en tumör, är cancer 

något som ofta utvecklas under en lång tid (ibid.).  

Ungdomars upplevelse 

Eftersom alla människor tolkar händelser på olika sätt så är en människas upplevelser något 

personligt och unikt som aldrig helt kan förstås av någon annan. Hur en person upplever 

något grundar sig i hur personen uppfattar dels sig själv men även sin omgivning. Detta 

innebär att personers upplevelser inte går att jämföra eftersom upplevelserna är individuella 

(Eriksson, 1991). Huizinga, Visser, Van der Graaf, Hoekstra, Stewart och Hoekstra-Weebers 

(2010) menar att en förälders cancersjukdom är en stressande upplevelse som väcker både 

känslomässiga och beteendemässiga problem hos ungdomar (ibid.). Phillips (2014) anser att 

ungdomar är den grupp som är mest känslig för negativa psykosociala utgångar då 

ungdomarna ställs inför en förälders cancersjukdom. Upptäckter tyder på att ungdomar som 



 

6 

 

har en förälder med en cancersjukdom känner större ångest, depression och känslomässigt 

lidande än vad barn i skolåldern med en förälder med en cancersjukdom gör (ibid.). En 

anledning till varför ungdomar löper större risk att uppleva svårigheter då en förälder fått en 

cancerdiagnos är enligt Gazendam-Donofrio, Hoekstra, van der Graaf, van de Wiel, Visser, 

Huizinga och Hoekstra-Weebers (2010) att ungdomarna är tillräckligt gamla för att vara 

medvetna om och förstå vad föräldern går igenom och vilka eventuella existentiella problem, 

så som döden, som kan uppstå (ibid.). Många gånger försöker ungdomar dessutom kämpa för 

sin självständighet och för att skapa sig en egen identitet. När en förälder får en 

cancerdiagnos kan ungdomarna emellertid uppleva konfliktkänslor. Ungdomarnas önskan att 

bryta sig loss från familjen strider mot de skyldigheter som kommer med förälderns 

cancersjukdom, så som att vara tillgänglig hemma både praktiskt, fysiskt och känslomässigt 

(Rainville et al., 2012).  

Teoretisk referensram  

Livsvärld   

Hur människor upplever något betonas enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagberg (2003) genom livsvärldsteorin. En livsvärld beskrivs som något subjektivt, hur en 

person upplever sin tillvaro och kan betraktas som det en person relaterar till. Sådant som är 

självklart för en person är det som personen har en naturlig inställning till och är grunden för 

begreppet livsvärld. Inom vården faller det sig naturligt att kunna se till en persons livsvärld 

eftersom hela vårdsystemet har en kärna som baseras på varande och kunnande. Livsvärlden 

förhåller sig varken helt objektiv, subjektiv eller materialistisk utan är ett mellanting där alla 

parter har en del. Personens uppfattning av en livsvärld bygger på dessa förhållanden (ibid.).  

 

Lidande och välbefinnande är båda begrepp som hör till livsvärlden och som Dahlberg et al. 

(2003) beskriver med ett spänningsförhållande. Det går att skapa välbefinnande genom att 

minska lidande samtidigt som ungdomen inte behöver vara utan ett välbefinnande även om 

ungdomen lider (ibid.). 

 

Lidande   

Eriksson (1994) anser att alla människor någon gång i livet kommer stå inför ett outhärdligt 

lidande som kan ha orsakats av vad som helst. I en viss aspekt är människan ensam i detta 

lidande. Lidandet är unikt för varje människa och innebär alltid en kamp mellan det som är 

gott och det som är ont. Antingen kan den lidande personen gå in i kampen eller välja att ge 
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upp den, beroende på hur personens liv ser ut. I den stund som kampen är som störst så 

saknas ofta kraften att kunna uttrycka sitt lidande för någon annan. Personer som genomgår 

lidande kommer alla förr eller senare ställa sig frågan ”varför” och det är inte alltid 

personerna får något svar. Lida är en del av livet och någonting som alla utsätts för. När det 

kommer till att uttrycka sitt lidande gör människor detta på olika sätt, men många gånger har 

människor svårt att beskriva vad de går igenom. I stället tvingas lidandet ändras till något 

som går att uttrycka på ett tydligare sätt och därmed förvandlas lidandet till ångest, smärta 

eller något fysiskt som är observerbart (ibid.).  

  

Inom vården finns det många situationer som skapar lidande för ungdomar som har en 

förälder med en cancersjukdom. Det händer till och med att ungdomarnas lidande är svårare 

än vad patientens lidande är. Detta innebär att även ungdomarna ska ses som patienter som är 

i behov av hjälp och vård. För en ungdom som själv lider är det omöjligt att lida med den 

sjuke föräldern. Detta skapar känslor av skuld, förtvivlan, skam och ilska. Genom att bekräfta 

ungdomens lidande så skapas en tröst hos ungdomen. Bekräftelsen kan ske med exempelvis 

en beröring, en blick eller ett ord. Alla som lider behöver tid och rum för att kunna göra detta 

och möjligheten att lida ska inte tas ifrån den lidande människan. Ofta vill den person som 

lider vara ensam, samtidigt som personen vill känna en gemenskap. Skulle ungdomen känna 

en övergivenhet i sitt lidande så skapas lätt känslan av hopplöshet, vilket i sin tur skapar 

förtvivlan (Eriksson, 1994).  

 

Välbefinnande   

Välbefinnande innebär något som, precis som lidande, kan arbetas med i många olika former 

då det är en sammansatt upplevelse som existerar i en persons livsvärld. Exempelvis går det 

att göras genom att arbeta med existentiella frågor som ungdomar till en förälder med en 

cancersjukdom har, och ge ungdomen stöd inom området. På så sätt ökas förutsättningarna 

för att ungdomen ska få uppleva ett välbefinnande. Inom vården kan lidande och 

välbefinnande ses som motpoler där det skapas en slags spänning dem emellan. Däremot är 

det viktigt att vara medveten om att det är möjligt att uppleva välbefinnande trots lidande, 

men detta först när lidandet har erkänts. När lidandet erkänts så resulterar det i att en 

vårdande relation uppstår mellan vårdaren och exempelvis ungdomen. I denna situation blir 

vårdaren delaktig i lidandet eftersom vårdaren visar att han eller hon finns. Gemensamt går 

det då att kämpa mot lidandet. Detta kan skapa en känsla av värdighet vilket i sin tur leder till 
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en känsla av välbefinnande. Det är av stor vikt att veta hur enkelt det kan vara att öka 

välbefinnandet hos en person. Det kan räcka med ett kort samtal, en kopp kaffe eller en 

tidning att läsa (Dahlberg et al., 2003). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att ha eller ha haft en förälder 

med cancer. 

 

Metod 

Design 

Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på vetenskapliga 

artiklar. Eftersom syftet med studien var att belysa upplevelsen av att ha eller ha haft en 

förälder med cancer ansågs en kvalitativ design nödvändig för att få en helhetsförståelse. 

Genom att använda en litteraturstudie var det möjligt att dokumentera ungdomarnas 

upplevelser. Henricson och Billhult (2012) menar att det primära syftet vid en kvalitativ 

design är att skaffa sig lärdom om ett fenomen så som det upplevs och tolkas (ibid.). 

Förhållningssättet är utan förutsättningar och det gäller att försöka se på varje situation som 

om den vore ny. För att skapa sig en så fullständig bild som möjligt så strävar forskaren efter 

en helhetsförståelse (Olsson & Sörensen, 2007).  

Datainsamling och urval  

För att söka relevanta vetenskapliga artiklar så användes databaserna Cinahl och 

Medline/Pubmed. Dessa anser Karlsson (2012) är viktiga databaser inom 

omvårdnadsområdet. Cinahl innehåller bland annat artiklar inom omvårdnad. I Cinahl finns 

referenser till fler än 3000 tidskrifter och artiklarna är framförallt skrivna på engelska. I 

Medline/PubMed finns artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad. Där finns fler än 

20 miljoner referenser och artiklarna i databasen är framförallt skrivna på engelska (ibid.).  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier som användes för att få fram relevanta artiklar som svarade till studiens 

syfte var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt peer reviewed. Karlsson (2012) 

menar att peer reviewed innebär att artikeln före publicering har granskats av andra forskare 
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vilket ger en möjlighet att säkerställa dess kvalitet (ibid.). Artiklarna skulle dessutom vara 

skrivna mellan år 2000 och 2015 för att få aktuell forskning. Artiklar från hela världen 

inkluderades. Ungdomarna skulle vara mellan 11 till 20 år vid tillfället då föräldern fick sin 

cancerdiagnos.  

 

Sökningar 

Både i Cinahl och i Pubmed användes dels fritextsökningar men även sökningar med hjälp av 

ämnesord genom systemet Cinahl Headings i Cinahl och systemet MESH i Pubmed. En 

fritextsökning innebär enligt Karlsson (2012) att det görs en sökning på alla ord som nämns i 

artikeln, inklusive i titel, ämnesord och författare. Ämnesord används för att beskriva 

artikelns innehåll och kan ses som artikelns etikett. Genom att endast söka på orden som 

anses beskriva artikelns innehåll så kan sökningen göras mer exakt (ibid.). Sökord som 

användes var Neoplasms, Children of Impaired Parents, Adolescence samt Child of Impaired 

Parents och fritextord som användes var parental cancer, adolescents och experience. 

Sökorden kombinerades även tillsammans med hjälp av den booleska operatorn AND, som 

Karlsson (2012) hävdar är avgränsande och gör sökningen mer specifik. När ett antal ord 

läggs samman med AND så måste alla dessa ord finnas med i sökresultatet (ibid.). 

Sammanlagt för sökningarna i Cinahl så lästes 156 artiklar på titelnivå, 23 lästes på abstract 

nivå och elva artiklar valdes ut för att läsas i fulltext. Av dessa elva visade sig sju vara 

kvantitativa och en svarade inte till syftet. Därför valdes endast resterande tre artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. Gällande sökningarna i Pubmed så lästes 218 artiklar på titelnivå, 24 på 

abstract nivå och elva artiklar valdes ut för att läsas i fulltext. Av dessa elva visade sig två 

vara av kvantitativ ansats och en svarade inte till syftet. Resterande åtta artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning (se bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning 

De elva artiklarna som valdes ut granskades genom bedömningsinstrumentet CASP, Critical 

Appraisal Skills Programme. CASP är en mall framtagen för att granska kvalitativ forskning 

(Critical Appraisal Skills Programme, 2014). CASP bestod av tio frågor som alla ansågs vara 

relevanta (se bilaga 2). Alla frågor användes därför vid kvalitetsgranskningen av de elva 

artiklarna. För att kunna avgöra om artiklarna hade tillräckligt hög kvalitet så användes ett 

poängsystem. Eftersom alla tio frågor användes så gav svaret JA 10 %. En artikel där alla 

frågorna kunde besvaras med JA fick därför 100 % och en artikel där sex av frågorna kunde 

besvaras med ett JA fick 60 %. Artiklar med mer än 70 %, alltså sju JA av tio, ansågs ha god 
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kvalitet och därmed tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas i resultatet. Artiklar som 

hade över 85 % ansågs ha hög kvalitet. En av artiklarna bestod av en enkätstudie med en 

avslutande öppen fråga där deltagarna fick besvara frågan hur deras föräldrars cancersjukdom 

påverkade deras liv. Endast den avslutande och kvalitativa, öppna frågeställningen togs med i 

denna studies resultat. Vid kvalitetsgranskningen visade det sig att åtta artiklar hade god eller 

hög kvalitet och kunde användas i denna studie (se bilaga 3). 

Analys 

Analysen som genomfördes var en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen inspirerades 

av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Olsson och Sörensen (2007) hävdar att en innehållsanalys används för att på ett 

vetenskapligt sätt analysera texter, däribland vetenskapliga artiklar. 

 

Det första steget i innehållsanalysen var att läsa igenom de åtta kvalitetsgranskade artiklarnas 

resultatdelar. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att läsa igenom texten 

ett flertal gånger för att få en helhetskänsla (ibid.). Därefter valdes meningsenheter ut som 

svarade på syftet i denna studie. Detta gjordes genom att understryka citat eller stycken i 

artiklarnas resultat som på ett relevant sätt beskrev ungdomarnas upplevelser. Genom att 

använda citat som meningsenheter kunde upplevelserna dokumenteras på ett bra sätt. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att meningsenheter är ord, meningar eller stycken som 

innehåller aspekter som är kopplade till varandra genom sitt sammanhang och innehåll 

(ibid.). Därefter översattes meningsenheterna till svenska för att helt kunna förstå innebörden 

av meningsenheterna och för att inte förlora viktig information. Översättningarna gjordes 

med hjälp av svenskt-engelskt lexikon och egna språkkunskaper. Nästa steg i 

innehållsanalysen var att kondensera meningsenheterna. En kondensering hänvisar enligt 

Graneheim och Lundman (2004) till en process där det handlar om att förkorta texten men 

samtidigt behålla kärnan (ibid.). När meningsenheterna kondenserats och därmed förkortats 

utan att förlora sitt budskap skulle meningsenheterna kodas. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att koden är en etikett på meningsenheten. Genom att märka en kondenserad 

meningsenhet med en kod så kan meningsenheten ses på nya och andra sätt (ibid.). 

Kondenseringen bestod av några ord eller en mening som kortfattat förklarade 

meningsenheternas innebörd. Nästa steg i analysprocessen var att bilda kategorier utifrån 

koder med liknande innebörd. Graneheim och Lundgren (2004) hävdar att bildandet av 

kategorier är själva kärnan i kvalitativ innehållsanalys och att en kategori är en grupp av 
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innehåll som har något gemensamt. En kategori kan ses som ett uttryck för det som är 

uppenbart i textens innehåll och kan identifieras som en röd tråd genom koden (ibid.). För att 

på ett strukturerat sätt kunna sätta in koderna i kategorier så skrevs alla koder ner på 

papperslappar. Papperslapparna lades sedan ut på ett bord och de koder som liknade varandra 

eller som hade samma budskap lades tillsammans. På så sätt skapades kategorierna (se bilaga 

4).  

 

Resultat 

Resultatet genererade fyra kategorier: ”Förändrad relation och större ansvar”, 

”kommunikation och information”, ”emotionella upplevelser” samt ”positiva erfarenheter 

och mognad” (se figur 1). Resultatet baserades på åtta kvalitativa artiklar. För att bättre 

beskriva och förstärka kategoriernas innebörd så har citat använts.  

Figur 1. Kategorier  

Förändrad relation och större ansvar  

Många ungdomar upplevde en starkare relation till sina föräldrar efter att en av föräldrarna 

insjuknat i en cancersjukdom (Phillips, 2015; Dehlin & Mårtensson, 2009; Karlsson, 

Andersson & Hedman Ahlström, 2013; Kissil, Niño, Jacobs, Davey, & Tubbs, 2010; Wong, 

Cavanaugh, MacLeamy, Sojourner-Nelson & Koopman, 2009). Vissa ungdomar upplevde att 

familjens band kunde stärkas genom att familjen upplevde den svårighet som förälderns 

cancersjukdom innebar (Phillips, 2015). Ungdomar sökte aktivt mer kontakt och närhet till 

sin sjuka förälder för att kunna hantera förälderns sjukdom. Ungdomarna upplevde att det 

blev viktigare att vara tillsammans med föräldern under sjukdomsperioden än det varit då 

föräldern var frisk. Ett annat sätt som möjliggjorde för ungdomarna att ha sin 

cancerdiagnostiserade förälder hos sig så länge som det bara gick var att kontinuerligt söka 

kontakt med den sjuke föräldern för att göra föräldern glad. Denna närhet sågs som ett sätt för 

att göra den sorg som eventuellt skulle komma lättare (Dehlin & Mårtensson, 2009). 

Ungdomarna upplevde även en känsla av befrielse av att vara nära den sjuka föräldern och 

resten av familjen. Det skapade en känsla av trygghet både för ungdomarna och för hela 
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familjen. Denna närhet hjälpte även till att skapa goda minnen av sjukdomsperioden 

(Karlsson et al., 2013). Genom att lägga ner tid på relationen och skapa lite avstånd till 

sjukdomen så kunde relationen mellan den sjuke föräldern och ungdomen vårdas. För många 

ungdomar var det betydelsefullt att hitta på saker tillsammans, som att gå och shoppa eller 

titta på en film. Detta tillät ett avbrott från sjukdomens utmaningar och vikten av ungdomens 

förhållande till föräldern blev tydligt, vilket bidrog till ett välbefinnande hos ungdomen 

(Maynard, Patterson, McDonald & Stevens, 2013). 

 

För många av ungdomarna var det även viktigt att få uppleva att de bidrog till familjens 

välbefinnande. Ungdomarna upplevde en önskan att hjälpa till att lindra föräldrarnas stress 

och bördor och tog gärna på sig ett större ansvar genom att fylla både praktiska och 

känslomässiga roller (Phillips, 2015). Enligt Dehlin och Mårtensson (2009) innebar 

cancersjukdomen att ungdomarna behövde hjälpa till mer med praktiska saker allt eftersom 

den sjuke föräldern förlorade mer och mer styrka. Ungdomarna tog på sig ett större ansvar för 

att städa, tvätta och andra hushållssysslor. Ungdomarna kunde dessutom hjälpa den friska 

föräldern när denne inte hade orken att ta hand om den sjuka föräldern. Förutom att 

situationen i sig själv tvingade ungdomarna att anpassa sig så gjorde ungdomarna också egna 

aktiva val att anpassa sig (ibid.). Vissa ungdomar drog nytta av upplevelsen att aktivt hjälpa 

till i familjen och hjälpa till vid motgångarna. Hushållssysslor som gjordes tillsammans 

hjälpte familjen att hålla ihop eftersom det gav en känsla av att familjen genomgick 

förälderns cancersjukdom tillsammans. Engagera sig i hushållsaktiviteter sågs även som ett 

sätt att visa respekt för resten av familjen och ett sätt för ungdomarna att erbjuda stöd för den 

sjuka föräldern och resten av familjen (Maynard et al., 2013). Förutom att ungdomarna 

engagerade sig i omfattande hushållssysslor tog många ungdomar även på sig ett betydande 

omvårdnadsansvar där ungdomarna vårdade den cancerdiagnostiserade föräldern och tog 

hand om syskonen (Sheehan, Mayo, Christ, Heim, Parish, Shahrour & Draucker, 2015). 

It made the family much better. We all chipped in around the house, did 

things for our parents because it’s hard for them while mum’s sick and my 

dad is trying to keep the family working. So it’s good we all worked 

together and bonded as a family (Maynard et al., 2013, s. 18).  

Kommunikation och information 

En öppen kommunikation och att hela tiden bli uppdaterad kring vad som hände med 
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föräldern med cancersjukdomen upplevdes av många ungdomar som viktigt. Genom att vara 

välinformerade kunde ungdomarna bättre förbereda sig för de förändringar som 

cancerbehandlingen medförde och ungdomarna kunde då lättare förstå varför föräldern skulle 

komma att agera på ett visst sätt. Detta minskade ungdomarnas oro eftersom de då inte 

misstog normala sidoeffekter av behandlingen som ett tecken på att förälderns hälsa 

förvärrades (Maynard et al., 2013). En del ungdomar beskrev även hur informationen som de 

fick gällande sjukdomen och vad som kunde hända under sjukdomsperioden som något 

positivt, eftersom det gav ungdomarna en känsla av förståelse. Ungdomarna hade tid att 

förbereda sig för de förändringar som skulle komma, vilket gjorde att den ofattbara 

situationen blev mer begriplig (Dehlin & Mårtensson, 2009). Andra ungdomar upplevde det 

som svårt att förstå informationen de fick kring förälderns sjukdom, och ungdomarna hade 

många frågor som aldrig besvarades. En anledning till detta var förälderns försök att skydda 

ungdomarna, men många gånger handlade det även om det faktum att föräldern inte visste 

tillräckligt mycket om sjukdomen (Karlsson et al., 2013).  

It’s hard to ask her because it seems like she just dismisses me really 

quickly, because she doesn’t want it to hurt me, but it’s just like the 

wondering about it feels like it hurts me more than just knowing what’s 

actually going on (Phillips, 2015, s. 9).  

Några av ungdomarna skulle ha föredragit att bli erbjuden att få information av 

sjukvårdspersonalen (Karlsson et al., 2013). Vissa ungdomar upplevde det även som nyttigt 

att få träffa en läkare eftersom det gav ungdomarna möjlighet att få information direkt från 

läkaren (Maynard et al., 2013). Många ungdomar hade även olika åsikter kring om familjen 

skulle prata om förälderns cancersjukdom och hur ofta familjen skulle prata om 

cancersjukdomen. Ungdomarnas önskan att ha en öppen kommunikation eller inte berodde 

bland annat på hur länge cancersjukdomen pågått och hur gamla ungdomarna var (Phillips & 

Lewis, 2015). Många ungdomar uppgavs även ha en bra förståelse kring vad deras förälders 

cancersjukdom innebar. Ungdomarna kunde många gånger citera exakta medicinska termer 

gällande diagnos, behandlingar, tester och mediciner. Men, vid en närmare anblick, framkom 

det många missuppfattningar och obesvarade frågor. Detta gällde framförallt anledningen till 

förälderns cancersjukdom (Phillips, 2015).  
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Emotionella upplevelser 

Många ungdomar ansåg att upplevelsen av att ha en förälder som diagnostiserats med cancer 

och som genomgått behandling för den som en händelse som djupt påverkat ungdomarnas liv 

och ungdomarna själva. En förälders cancerdiagnos beskrevs som ett besked som medförde 

en chockartad och förödande känsla för ungdomarna (Kissil et al., 2010). För de ungdomar 

vars föräldrar var så pass sjuka att de inte skulle överleva beskrevs alla förändring som 

betungande och förälderns kroppsliga förändringar ökade ungdomarnas insikt i att föräldern 

skulle komma att dö. Många ungdomar upplevde en stark overklighetskänsla och en del 

ungdomar kände även en oro över vilken effekt förälderns cancersjukdom hade på 

ungdomens egna livsvärld. Ungdomarna beskrev hur deras brist på kontroll över förälderns 

cancersjukdom och ungdomarnas oförmåga att sätta stopp för förälderns cancersjukdom var 

svårt. Många ungdomar kände även en oro inför möjligheten att ungdomarna själva kunde bli 

diagnostiserade med en cancersjukdom någon gång i framtiden (Dehlin & Mårtensson, 2009). 

Ytterligare ett orosmoment som beskrevs av ungdomarna var osäkerhet och rädsla för att 

föräldern skulle få återfall i cancersjukdomen (Phillip & Lewis, 2015).  

I worry about what would happen to me if she died? Or what would 

happen if she had a bad recurrence. In some ways that one’s almost even 

worse because I know what would happen. She’d have tests .... But then I 

don’t know what would happen if she was hospitalized or something 

(Phillips & Lewis, 2015, s. 5).  

Många ungdomar upplevde även en sorg från första stunden då föräldern diagnostiserats med 

en cancersjukdom. En känsla av hopplöshet uppstod redan innan ungdomarna visste 

prognosen och ungdomarna förberedde sig på det värsta, trots att de försökte vara hoppfulla 

(Karlsson et al., 2013). Vissa ungdomar försökte medvetet låta bli att tänka på 

cancersjukdomen för att göra upplevelsen lättare för dem (Phillips & Lewis, 2015). I Phillips 

(2015) studie försökte alla ungdomar vid minst ett tillfälle använda en form av distraktion för 

att slippa tänka på cancersjukdomen. En del ungdomar beskrev hur läsning, sport, musik och 

att fokusera på olika saker hjälpte ungdomarna att tygla sina känslor (ibid.). Genom att 

sysselsätta sig med aktiviteter som inte hade med cancersjukdomen att göra så kunde många 

ungdomar undvika att behöva oroa sig över förälderns sviktande hälsa. Ytterligare aktiviteter 

som distraherade ungdomarna från cancersjukdomen var att gå till skolan, umgås med 

vänner, skriva, spela videospel och sova (Sheehan et al., 2015). Många ungdomar pratade 
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även om att försöka leva ett så normalt liv som möjligt, även när förälderns cancersjukdom 

fortskred (Karlsson et al., 2013; Dehlin & Mårtensson, 2009). När förändringarna hos den 

sjuke föräldern blev alltför uppenbara sökte många ungdomar lättnad hos andra människor 

och i andra miljöer (Karlsson et al., 2013). För många ungdomar så gick denna lättnad att 

hitta hos de närmaste vännerna. Vännerna fanns där som vanligt och oftast gjorde 

ungdomarna samma saker som de gjort tidigare tillsammans med vännerna. Ungdomarna såg 

sin krets av vänner som en skyddad zon där ungdomarna inte behövde tänka på 

cancersjukdomen. Även skolan sågs som en lättnad eftersom ungdomarna där kunde slappna 

av från förälderns cancersjukdom (Dehlin & Mårtensson, 2009). Förutom att hålla ett fysiskt 

avstånd till cancersjukdomen, genom att vara på en annan plats än där den sjuke föräldern 

var, så uppgav ungdomarna i Maynard et al. (2013) att det även var bra att ha ett psykologiskt 

avstånd från den stressfulla miljön som cancersjukdomen skapade. När ungdomarna hade 

något annat att fokusera på så kunde ungdomarna skapa en viss distans från betungande 

tankar och känslor förknippade med deras förälders cancersjukdom (ibid.). 

Positiva erfarenheter och mognad 

Många ungdomar såg sig själva som mer mogna på grund av upplevelsen av att ha en förälder 

med en cancersjukdom (Kissil et al., 2010; Dehlin & Mårtensson, 2009). Andra ungdomar 

berättade hur upplevelsen förändrat deras sätt att se på livet. En del ungdomar blev mer 

medvetna och uppmärksamma på saker i livet och kände en större uppskattning för livet. 

Denna förändrade uppfattning av livet visade sig genom att ungdomarna gjorde bättre val för 

sig själva, så som att hålla sig borta från fel gäng (Kissil et al., 2010). Vissa ungdomar 

upplevde att förälderns cancersjukdom hade gjort ungdomarna mer mogna än vad deras 

vänner var och att det kunde vara en stor skillnad i mognad mellan vissa av deras vänner och 

ungdomarna själva, något som tidigare inte varit lika tydligt. Ungdomarna såg deras vänner 

som mer ytliga och att vännerna fokuserade på materiella ting mer än ungdomarna själva 

gjorde. Ungdomarna trodde att deras vänners värderingar inte var lika uttänkta som deras 

egna. Samtidigt så uttryckte ungdomarna en förståelse för sina vänner eftersom vännerna inte 

hade gått igenom samma upplevelse. Det faktum att ungdomarna hade en förälder som fått en 

cancerdiagnos påverkade även deras framtida yrkesval och deras värderingar kring vad som 

var rätt och fel. Ungdomarna upplevde att de hade ändrat sitt sätt att tänka på livet och 

upplevde en större medvetenhet för att svåra händelser kan inträffa för vem som helst och att 

ingenting borde tas för givet (Dehlin & Mårtensson, 2009). En del ungdomar kände även att 
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en av effekterna som förälderns cancersjukdom gav var att ungdomarnas karaktär 

utvecklades, något som uppmuntrade en ökad mognad (Wong et al., 2009).  

I think I grew up a lot earlier than a lot of other kids because I was 12 

when [my mother] was diagnosed. . . . At 12 years old, you’re supposed to 

start liking boys and you’re supposed to go out with friends and worry 

about what kind of clothing you’re going to wear that day. I was worried 

about my mother dying. So I think that there was a certain maturity level 

that I got a lot earlier than other kids (Wong et al., 2009, s. 5).  

Vissa ungdomar reflekterade även över lärdomar de erhållit och hur upplevelsen med 

förälderns cancersjukdom hade påverkat ungdomarnas karaktär på ett positivt sätt. Förälderns 

cancersjukdom hjälpte till att forma ungdomarna, påverkade deras självbild, berikade deras 

egna livsperspektiv och främjade deras mognad. Genom de ökade kraven på att hjälpa till 

med hushållet kunde ungdomarna bli mer självständiga (Phillips & Lewis, 2015). Andra 

ungdomar beskrev sig även som annorlunda jämfört med sina kamrater när det kom till 

ungdomarnas förmåga att uppskatta livet och vara tacksamma för vad de hade (Phillips, 

2015).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Genom att använda en litteraturstudie med kvalitativ ansats var det möjligt att dokumentera 

ungdomars upplevelser av att ha eller ha haft en förälder med cancer. En kvantitativ ansats 

valdes bort då denna enligt Henricson och Billhult (2012) syftar till att kartlägga eller 

beskriva något utan att djupare ha analyserat det, eller för att jämföra något genom siffror. En 

kvalitativ ansats är i stället lämplig för att kunna få en insikt i och förståelse för hur det är att 

ha eller ha haft en förälder med cancer (ibid.). En annan passande metod hade kunnat vara en 

intervjustudie. Henricson och Billhult (2012) menar att en intervjustudie kan ge en ännu 

bättre möjlighet att förstå ungdomarnas upplevelser då de förklarar med sina egna ord hur det 

är att ha en förälder med en cancersjukdom (ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2007) styrs 

emellertid examensuppsatser ofta mot litteraturstudier för att inte störa hälso- och 

sjukvårdens verksamhet (ibid.). Litteraturstudien bestod av vetenskapliga artiklar. Ett annat 

alternativ för att på ett bra sätt dokumentera ungdomarnas upplevelser hade kunnat vara en 
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litteraturstudie baserad på patografier. Detta valdes emellertid bort eftersom det var svårt att 

hitta patografier som svarade till studiens syfte.  

 

För att hitta relevanta artiklar som svarade till studiens syfte användes referensdatabaserna 

Cinahl och Pubmed då dessa enligt Karlsson (2012) innehåller en stor mängd artiklar inom 

omvårdnad (ibid.). Databasen Medline valdes bort då denna har samma innehåll som 

Pubmed. Genom att söka i flera olika databaser som behandlar omvårdnad menar Henricson 

(2012) att det går att stärka studiens trovärdighet eftersom det är större chans att relevanta 

artiklar kommer finnas (ibid.). Av denna anledning kan det ha varit en nackdel att enbart 

använda två databaser i studien. Fler databaser kunde ha skapat fler sökningar och därmed 

möjligtvis genererat ett annorlunda resultat. Två databaser ansågs emellertid som tillräckligt 

för att studiens syfte skulle kunna besvaras. 

 

De sökord som användes för att hitta artiklar som svarade till studiens syfte ansågs relevanta. 

Först gjordes fritextsökningar vilket gjorde det möjligt att genom andra artiklar finna 

lämpliga sökord så som Children of Impaired Parents. Några av sökorden framkom även 

genom sökverktyget MESH, vilket ansågs vara en tillgång då sökverktyget gjorde det möjligt 

att hitta relevanta artiklar. Sökorden kombinerades även med den booleska operatorn AND 

eftersom det ansågs bra att kunna kombinera flera sökord och därigenom avgränsa 

sökresultatet och finna relevanta artiklar. Däremot användes inte OR eller NOT. Detta kan ha 

varit en nackdel då OR enligt Karlsson (2012) utvidgar och ökar sökningens känslighet. 

Genom att lägga ihop ord med hjälp av OR behöver bara ett av orden vara med i sökträffen. 

Den andra operatorn, NOT, är i stället avgränsande och gör att sökningen blir mer specifik 

genom att inkludera ord i sökningen som definitivt inte har med artikeln att göra (ibid.). 

Genom att använda NOT hade det exempelvis gått att exkludera barn och vuxna i 

sökningarna vilket kunde ha spara tid. En annan möjlig nackdel vid sökningarna kan ha varit 

att manuell sökning inte användes. Karlsson (2012) anser att en manuell sökning är ett bra 

sätt för att hitta nya källor genom att söka i referenslistorna till artiklar som redan valts ut 

(ibid.). Detta kunde därmed ha gett ett större och bredare sökresultat. 

 

Fem av de artiklar som inkluderades i studiens resultat var från USA, en var från Australien 

och resterande två var från Sverige. Det sågs inga hinder i att internationella studier användes 

för att svara till studiens syfte eftersom det handlade om ungdomars upplevelser, och 

upplevelser enligt Eriksson (1991) är något personligt och individuellt (ibid.). Därför ansågs 
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det irrelevant att göra en geografisk avgränsning. Däremot kan det vid eventuell framtida 

forskning vara av intresse att se huruvida ungdomarnas upplevelser skiljer sig åt geografiskt 

sett. Studien begränsades inte till en viss cancerform eftersom det fanns svårigheter i att hitta 

tillräckligt med underlag då många av artiklarna var av kvantitativ ansats. Detta kan ha varit 

en nackdel då resultatet kunde sett annorlunda ut om enbart ungdomars upplevelser där 

föräldern hade en viss form av cancer hade studerats. Samtidigt sågs inga större skillnader 

gällande ungdomarnas upplevelser trots att många olika cancerformer hos föräldrarna fanns 

med i studiens resultat. Studien begränsades ej heller till cancer i ett visst stadie och därför 

kunde ungdomarnas upplevelser handla om att föräldern låg inför döden men även om 

upplevelser där föräldern med stor sannolikhet skulle överleva. Detta kan ha varit en nackdel 

då ungdomarnas upplevelser antagligen skiljer sig åt beroende på hur pass sjuk föräldern är. 

Anledningen till att en begränsning inte gjordes är på grund av svårigheter i att hitta 

tillräckligt med underlag. I fyra av resultatets artiklar togs även ungdomars upplevelser efter 

förälderns bortgång upp. Det ansågs emellertid inte som några problem att särskilja 

upplevelserna och enbart studera upplevelserna innan förälderns bortgång.  

 

Ett av inklusionskriterierna i studien var att ungdomarna skulle vara mellan 11 och 20 år vid 

tiden då föräldern insjuknade i cancer. Anledningen till det stora åldersspannet hos 

ungdomarna var för att kunna dokumentera så många upplevelser som möjligt. På grund av 

svårigheter i att hitta artiklar som svarade till syftet tilläts att deltagarna i två av studierna var 

vuxna vid tillfället för intervjun. De intervjuades emellertid angående deras upplevelser då de 

var ungdomar och därför ansågs det fortfarande vara relevant för syftet. Två av artiklarna 

handlade även om ungdomar vars föräldrar var svårt sjuka och där inkluderas förutom 

cancersjukdomar även andra sjukdomar. Detta ansågs däremot inte som något problem 

eftersom det tydligt gick att särskilja de ungdomar vars förälder hade cancer och på så sätt 

dokumentera enbart deras upplevelser. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle 

vara skrivna mellan år 2000 till 2015 för att få så aktuella artiklar som möjligt. En nackdel 

med att begränsa tidsperioden kan ha varit att relevanta artiklar gick förlorade som möjligen 

kunde gett ett annorlunda resultat.  

 

Kvalitetsgranskning av studiens artiklar genomfördes med hjälp av CASP:s checklista för 

kvalitativ analys (Critical Appraisal Skills Programme, 2014). Även andra instrument för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod lästes igenom men CASP bedömdes som 

lämplig för denna studie och innehöll relevanta och tydliga frågor. Willman et al. (2011) 
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hävdar att det är av vikt att bedömningsinstrumentet justeras till varje individuell studie. I 

denna studie ansågs emellertid alla frågor vara relevanta och därför exkluderades inga frågor. 

Ett poängsystem i form av procent användes då Willman et al. (2011) menar att poängsystem 

är bra att använda då det kan underlätta för att bedöma kvaliteten (ibid.). Endast artiklar med 

en procentsats på över 70 % ansågs tillräckligt tillförlitliga för att ha med i studiens resultat. 

En fördel kan ha varit att kvalitetsgranskningarna gjordes tillsammans då detta enligt 

Henricson (2012) stärker reliabiliteten (ibid.). Genom att kvalitetsgranskningarna gjordes 

tillsammans gav det möjlighet att diskutera eventuella frågor som uppkom under 

granskningarna av artiklarna. Det ansågs även som en fördel att kvalitetsgranskningarna 

gjordes gemensamt eftersom det gav mindre risk att frågorna i checklistan skulle misstolkas 

och besvaras fel.  

 

Graneheim och Lundman (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys ansågs vara den 

analysmetod som var mest passande för denna studie. Genom att analysera artiklarna så går 

det enligt Danielson (2012) att ge en djupare beskrivning och tolkning av innehållet (ibid.). 

Det kan ha varit en fördel att Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys 

användes då Graneheim och Lundman (2004) hävdar att analysen är gjord för att användas 

inom omvårdnadsforskning (ibid.). Analysen av artiklarna gjordes både individuellt och  

gemensamt vilket Henricson (2012) menar är ett sätt att kvalitetssäkra analysen (ibid.). En 

fördel vid analysen kan ha varit att meningsenheter söktes upp individuellt då detta gav en 

ökad möjlighet att finna meningsenheter som svarade till studiens syfte. Genom att resterande 

del av analysen genomfördes tillsammans var det möjligt att diskutera översättningarna från 

engelska till svenska, kodningarna samt kategoriseringarna. Detta bidrog till att öka försäkran 

om att analysen genomförts på bästa möjliga sätt för att kunna dokumentera ungdomarnas 

upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får inte koder med liknande innehåll 

placeras i samma kategori (ibid.). Detta utgjorde en svårighet i analysprocessen eftersom en 

del koder ansågs vara snarlika men ändå inte exakt likadana, vilket gjorde det svårt att 

urskilja vilka koder som hörde tillsammans och vilka som skulle placeras i andra kategorier. 

En fördel kan emellertid ha varit att denna del av analysprocessen gjordes gemensamt 

eftersom det gav möjlighet till att diskutera val av kategori och bidrog till mer än en persons 

synpunkter och uppfattning kring kategoriseringarna.  
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att många ungdomar upplevde en starkare relation till sin förälder 

efter att föräldern diagnostiserats med cancer. Även familjens band upplevdes av många 

ungdomar som starkare. Relationen stärktes enligt ungdomarna genom att spendera mer tid 

tillsammans med den sjuke föräldern och med familjen. Detta styrker Phillips (2014) som 

menar att ungdomar många gånger beskriver att en konsekvens av förälderns cancersjukdom 

är att ungdomarna spenderar mer tid med sin förälder och att ungdomarna upplever att de 

kommer sin familj närmare. Gazendam-Donofrio et al. (2010) bekräftar hur en förälders 

cancerdiagnos kan påverka relationen mellan föräldern och ungdomen då det blir lättare att 

förlåta saker som är irrelevanta i den aktuella situationen, vilket därmed ger en närmare 

relation (ibid.). Detta styrker även Lindqvist et al. (2007). Även Kennedy och Lloyd-

Williams (2009) bekräftar att en vanlig aspekt som beskrevs av ungdomarna i deras studie var 

att ungdomarna upplevde att de kom närmare familjen och att ungdomarna lärde sig att 

uppskatta familjemedlemmarna. Ungdomarna beskrev även hur de alltid varit nära sin 

cancerdiagnostiserade förälder men att sjukdomen fört ungdomen och föräldern ännu närmare 

varandra (ibid.).  

 

Resultatet visade att förälderns cancerdiagnos gjorde att ungdomarna behövde ta ett större 

ansvar och hjälpa till mer i hemmet, både med hushållssysslor och med att vårda den sjuke 

föräldern. Detta styrker Phillips (2014) som beskriver hur ungdomar upplever ökade krav på 

att hjälpa till hemma trots att föräldrarna försöker hålla fast vid dagliga rutiner oberoende av 

cancersjukdomen (ibid.). Studiens resultat visade att det många gånger var ungdomarna 

själva som frivilligt tog på sig ansvaret eftersom ungdomarna ville visa respekt för resten av 

familjen, känna att de bidrog med något bra samt att ungdomarna ville lindra bördor och 

stress som föräldrarna upplevde. Detta styrker Phillips (2014) som beskriver hur ungdomar 

som upplever ökade krav på att hjälpa till hemma inte har något emot detta då ungdomarna 

vill hjälpa till och därmed också känna sig duktiga (ibid.). Även Kennedy och Lloyd-

Williams (2009) bekräftar detta genom att ungdomarna i deras studie upplevde att det var 

viktigt att känna att ungdomens cancerdiagnostiserade förälder hade tillräckligt med hjälp och 

stöd. Gällande praktiska ansvarsområden handlade det ofta om hushållssysslor och att hämta 

hem yngre syskon från skolan. Om ungdomen upplevde att föräldern inte hade fått tillräckligt 

med stöd så ökade det ungdomens oro och viljan att hjälpa (ibid.). Upplevelsen av en positiv 

känsla som uppkommer då en ungdom känner sig duktig efter att ha hjälpt till i hemmet är 
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något som kan relateras till Dahlberg et al. (2003) som beskriver hur en person kan uppleva 

välbefinnande trots lidande då en gärning som har positiv effekt övervinner lidandet.  

 

Studiens resultat visade att många ungdomar ansåg det viktigt att ha en öppen 

kommunikation inom familjen och att hela tiden bli informerad angående förälderns 

sjukdomsförlopp. Detta styrker Phillips (2014) som menar att ungdomar som har en förälder 

med en cancersjukdom upplever att information relaterat till sjukdomen är viktigt. Vidare 

bekräftar Phillips (2014) att det ibland går att se ett aggressivt beteende hos ungdomar 

relaterat till att söka information angående förälderns cancersjukdom och att detta är något 

som kan ses som ett sätt för ungdomarna att hantera förälderns cancerdiagnos. Levesque och 

Maybery (2012) bekräftar informationstörsten som ett sätt att öka självförtroendet och ett sätt 

att försöka förbättra ungdomens omvårdnad av föräldern. Phillips (2014) styrker att en öppen 

kommunikation mellan ungdomen och föräldern kan stärka deras relation. Även Kennedy och 

Lloyd-Williams (2009) bekräftar vikten av att ungdomarna behöver bli informerade gällande 

förälderns cancersjukdom då en faktor som framkom i deras studie var att bristen på 

information gjorde att ungdomarnas upplevelser av förälderns cancersjukdom blev svåra för 

ungdomarna att hantera (ibid.). 

 

Studiens resultat visade att en förälders cancerdiagnos var något som djupt påverkade många 

ungdomar och beskedet av en förälders cancerdiagnos resulterade många gånger i chock, 

hopplöshet och en oro inför framtiden. Detta styrks av Kennedy och Lloyd-Williams (2009) 

som menar att ungdomarna i deras studie beskrev hur nyheten om förälderns cancerdiagnos 

var något som oroade ungdomarna. Ungdomarna beskrev upplevelsen med ord som ledsamt 

och förkrossande. Ungdomarnas oro och lidande bestod bland annat av rädsla för att föräldern 

skulle dö och hur ungdomarna skulle hantera upplevelsen då förälderns sjukdom fortskred 

(ibid.). Gazendam-Donofrio et al. (2010) bekräftar hur osäkerhet och ensamhet är relaterat till 

den rädsla som kan upplevas då en ungdom har en förälder med en cancersjukdom. 

Förälderns cancersjukdom kan även kopplas till den oro och ångest över att bli övergiven 

som ungdomen kan uppleva (ibid.). Eriksson (1994) styrker att ungdomens lidande i relation 

till förälderns cancersjukdom kan skapa en känsla av förtvivlan hos ungdomen och att 

ungdomens lidande kan vara svårare än vad den cancerdiagnostiserade förälderns lidande är 

(ibid.). Genom livsvärldsperspektivet går det att bilda en uppfattning kring vad detta innebär 

för en ungdoms lidande som vidare beskriver hur livsvärldsperspektivet är en persons erfarna 
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hälsa och inte något som kan mätas utan något som endast kan beskrivas genom att en person 

berättar om sin livsvärld (Dahlberg et al., 2003). 

 

Vidare visade studiens resultat att många ungdomar använde sig av olika distraktioner så som 

läsning, sova, umgås med vänner och att gå till skolan för att inte behöva tänka på förälderns 

cancersjukdom och därmed göra ungdomens upplevelser lättare. Detta bekräftas av Phillips 

(2014) som i sin studie visade på hur vissa ungdomar genom distraktion tog avstånd, både 

psykiskt och fysiskt, från relationen till föräldern då relationen kunde bli överväldigande 

(ibid.). Även Kennedy och Lloyd-Williams (2009) lyfter fram vikten av distraktion för 

ungdomar då det i deras studie framgick att distraktion var det vanligaste sättet för 

ungdomarna att hantera förälderns cancerdiagnos. Distraktionen, som kunde skapas genom 

att delta i olika aktiviteter så som att umgås med vänner, hjälpte ungdomarna att sluta tänka 

på sina känslor och på vad som hände runtomkring (ibid.). 

 

Studiens resultat visade att en förälders cancerdiagnos kunde resultera i positiva erfarenheter 

och en mognad hos en del ungdomar och att förälderns cancerdiagnos kunde ge ungdomarna 

en förändrad livssyn. Detta styrker Kennedy och Lloyd-Williams (2009) som beskriver hur 

ungdomarna i deras studie var väl förberedda inför vuxenlivet eftersom närhet, omvårdnad 

och att uppskatta sina närstående och sin släkt var aspekter som var väl utvecklade hos de 

ungdomar som genomgått en förälders cancersjukdom. Phillips (2014) styrker detta och 

skriver också om ungdomarnas ökade uppskattning för sina närstående och familj samt 

ungdomarnas ökade självständighet och prioriteringsförmåga. 

Slutsats 

Studiens syfte var att belysa ungdomars upplevelser av att ha eller ha haft en förälder med 

cancer. Resultatet visade att många ungdomar upplevde att familjens relation och relationen 

mellan ungdomen och föräldern med en cancersjukdom blev starkare. Resultatet visade även 

på emotionella upplevelser i form av oro, förtvivlan och chock samt vikten av distraktion för 

ungdomarna. Dessutom framkom positiva aspekter så som upplevelsen av en ökad mognad 

och en förändrar syn på livet hos ungdomarna. Studiens resultat visade även att ungdomarna 

upplevde ett större ansvar och att ungdomarna upplevde det som viktigt att hjälpa till i 

hemmet och ge stöd till föräldern med en cancersjukdom.  
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Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse för hur ungdomar upplever en förälders 

cancersjukdom och får en ökad förståelse och bättre kunskaper i hur ungdomarnas livsvärld 

ser ut blir det möjligt för sjuksköterskan att hjälpa ungdomarna genom att möta deras behov 

och erbjuda ungdomarna rätt stöd. Sjuksköterskan får då även möjlighet att bekräfta 

ungdomens lidande. För att kunna säkerställa att sjuksköterskan ska kunna erbjuda rätt stöd 

och kunna ha en förståelse för ungdomarnas upplevelser krävs emellertid mer forskning som 

fokuserar på ungdomarnas livsvärld och ungdomarnas upplevelser av att ha eller ha haft en 

förälder med cancer. 

Självständighet 

Emelie N. och Jim K. har båda varit aktiva i skrivandet av examensarbetet. Inledning och 

bakgrund har skrivits gemensamt. Vissa stycken i bakgrunden delades upp för att därefter 

diskuteras gemensamt. Artikelsökning till inledning, bakgrund och metodavsnitt har Emelie 

N. och Jim K. gjort individuellt för att sedan diskutera fynden tillsammans. Båda har 

tillsammans varit aktiva i att välja lämpliga metoder för bedömning och analysering av 

artiklar. Artikelsökningar gjordes också gemensamt och därefter lästes de valda artiklarna 

igenom individuellt innan granskning. Granskning av artiklarna gjordes gemensamt. 

Meningsenheter valdes först ut enskilt av både Emelie N. och Jim K. för att sedan jämföras 
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för att få en enhetlig text samt utformning av bilagor har Emelie N. haft huvudansvar för. Jim 
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Bilaga 1 Databassökningar  
 

Sökningar i Cinahl 

Limiters: Published Date 20000101-; English Language; Peer Reviewed; Research Article 
 

Sökningar Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

S1 “Parental cancer”  33 2015-10-

08 
8 1 1 

S2 “Parental cancer” AND 

adolescents 

10 2015-10-

08 

0 0 0 

S3 (MH “Neoplasms”) 16823 2015-10-

08 

0 0 0 

S4 (MH “Children of Impaired 

Parents” 

896 2015-10-

08 

0 0 0 

S5 (MH “Neoplasms”) AND (MH 

“Children of Impaired 

Parents”) 

25 2015-10-

08 
7 0 0 

S6 (MH “Adolescence”) AND 

(“parental cancer”)  

27 2015-10-

29 
8 2 2 

 

Sökningar i Pubmed 

Filters: Publication date from 2000/01/01 
 

Sökningar Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar  

Valda 

artiklar 

S1 Parental cancer  13185 2015-10-

09 

0 0 0 

S2 “Parental cancer”  108 2015-10-

09 
10 5 3 

S3 (“Parental cancer”) AND 

adolescents 

63 2015-10-

09 

0 0 0 

S4 (“Parental cancer”) AND 

experience  

27 2015-10-

12 

0 0 0 

 Relaterade artiklar till S4 93 2015-10-

12 
3 2 2 

S5 Child of Impaired Parents 

MeSH Terms  

2719 2015-10-

12 

0 0 0 

S6 Child of Impaired Parents 

MeSH Terms AND 

Neoplasms MeSH Terms  

98 2015-10-

12 
11 1 0 
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Bilaga 2 CASP:s checklista för kvalitativ analys 

 

1. Finns det ett tydligt syfte i artikeln? 

2. Är en kvalitativ metod passande? 

3. Är studiens design kopplat till syftet? 

4. Är urvalet relevant för det valda syftet? 

5. Är datainsamlingen relevant för problemformuleringen? 

6. Har relationen mellan forskare och informanter övervägts? 

7. Finns det ett etiskt övervägande i artikeln? 

8. Var dataanalysen tillräckligt kritisk? 

9. Är det en tydlig redogörelse av resultatet? 

10. Är det en användbar forskning?
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Bilaga 3 Artikelöversikt   

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Dehlin, L. & Mårtensson, L. (2009). 

Sverige. 

"Adolescents’ experiences of a parent’s 

serious illness and death". 

Kvalitativa intervjuer med ungdomar som var mellan 14 

och 17 år då en av deras föräldrar avled. Kvalitativ 

deskriptiv analysmetod.  

5 ungdomar varav 2 killar och 3 

tjejer mellan 16 och 18 år. 

Hög 

kvalitet. 

Karlsson, E., Andersson, K., & 

Hedman Ahlström, B. (2013). 

Sverige.  

”Loneliness despite the presence of others 

– Adolescents’ experiences of having a 

parent who becomes ill with cancer”. 

Berättande intervjuer med unga vuxna vars förälder 

insjuknat i en cancersjukdom då barnen var ungdomar. 

Kvalitativ innehållsanalys.  

6 vuxna mellan 20 till 26 år. 1 

man och 5 kvinnor. 

Hög 

kvalitet. 

Phillips, F., & Lewis, F M. (2015). 

USA.  

"The adolescent’s experience 

 when a parent has advanced cancer: A 

qualitative inquiry". 

Kvalitativa intervjustudier med ungdomar vars föräldrar 

var diagnostiserade med cancer i stadie 4. 

7 ungdomar i åldrarna 11 till 15 

år varav 5 tjejer och 2 killar. 

Hög 

kvalitet. 

Phillips, F. (2015). USA. "The experience of adolescents who have 

a parent with advanced cancer: A 

phenomenological inquiry". 

Djupgående, semistrukturerade intervjuer med en 

hermeneutisk fenomenologisk ansats, med ungdomars vars 

föräldrar var diagnostiserade med cancer. 

10 ungdomar i åldrarna 14 till 

17 år varav 7 killar och 3 tjejer. 

Hög 

kvalitet. 

Maynard, A., Patterson, P., 

McDonald, F E J., & Stevens, G. 

(2013). Australien.  

"What Is Helpful to Adolescents Who 

Have a Parent Diagnosed with Cancer?". 

Semistrukturerade telefonintervjuer med ungdomar som 

har en förälder som diagnostiserats med cancer de senaste 5 

åren. Fenomenologisk tematisk analysmetod. 

15 ungdomar i åldrarna 14 till 

18 år varav 6 killar och 9 tjejer. 

Hög 

kvalitet. 

Sheehan, D K., Mayo, M M., Christ, 

G H., Heim, K., Parish, S., Shahrour, 

G., & Draucker, C B. (2015). USA.  

"Two worlds: Adolescents' strategies for 

managing life with a parent in hospice". 

Semistrukturerad intervjustudie med 26 familjer till 

ungdomar vars föräldrar genomgick vård på ett hospice-

program före förälderns död. Ytterligare intervjuer 

genomfördes med 6 av familjerna efter att den sjuka 

föräldern avlidit.  

30 ungdomar i åldrarna 12 till 

18 år varav 12 killar och 18 

tjejer. 11 sjuka föräldrar och 
20 friska föräldrar. 

God 

kvalitet. 

Kissil, K., Niño, A., Jacobs, S., 

Davey, M., & Tubbs, C Y. (2010). 

USA. 

”“It Has Been a Good Growing 

Experience for Me”: Growth Experiences 

Among African American Youth Coping 

With Parental Cancer.” 

Kvalitativ intervjustudie med ungdomar som jobbade med 

coping i samband med deras förälders bröstcancer. 

9 familjer (8 mammor och 1 

pappa) och 12 ungdomar (9 

döttrar och 3 söner). 

God 

kvalitet.  

Wong, M L., Cavanaugh, C E., 

MacLeamy, J B., Sojourner-Nelson, 

A., & Koopman, C. (2009). USA. 

”Posttraumatic Growth and Adverse 

Long-Term Effects of Parental Cancer in 

Children”. 

Kvalitativ intervjustudie, där även enkät fylldes i vid 

intervjutillfället, med 19 vuxna som hade en förälder med 

en cancersjukdom då de var ungdomar. 

27 deltagare (19 tjejer och 8 

killar) vars föräldrar haft en 

cancersjukdom då de var mellan 

8-17 år gamla.  

God 

kvalitet. 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

The adolescents described the information that they 

received about the illness and what could happen 

during the period of the illness as positive, because 

it gave them a sense of understanding. 

Ungdomarna beskrev informationen de fick om sjukdomen 

och vad som kunde hända under sjukdomsperioden som 

positiv, eftersom det gav dem en känsla av förståelse. 

Att få information kring 

sjukdomen var positiv och 

gav en känsla av förståelse.  

Positivt att få 

information om 

sjukdomen.   

 

Kommunikation 

och information 

”It’s like I’d never seen dad cry before. It was pretty 

shocking. He’s always the one who’s always got it 

together /…/ But to see him break down and stuff 

was pretty harsh…”. 

”Det är som om jag aldrig hade sett pappa gråta förut. Det 

var ganska chockerande. Han är alltid den som har allt 

under kontroll /…/ Men att se honom bryta ihop och grejer 

var ganska hårt…”. 

Chockerande och hårt att se 

pappa gråta och bryta ihop. 

Chockerande att 

se pappa bryta 

ihop. 

Emotionella 

upplevelser 

”We all chipped in around the house, did things for 

our parents because it’s hard for them while mum’s 

sick and my dad is trying to keep the family 

working. So it’s good we all worked together and 

bonded as a family.”. 

 

”Vi hjälpte alla till runt huset, gjorde saker för våra 

föräldrar eftersom det är svårt för dem medan mamma är 

sjuk och min pappa försöker få familjen att fungera. Så det 

är bra att vi alla arbetade tillsammans och kom närmare 

varandra som familj”. 

Alla i familjen hjälptes åt och 

kom varandra närmare. 

Hjälpas åt i 

familjen. 

Förändrad relation 

och större ansvar 

“I think in the end (mom’s cancer) was positive for 

me. Mainly because it taught me two things, it 

taught me how to take care of myself and not be 

reliant on other people”. 

 

"Jag tror att i slutändan var (mammas cancer) positiv för 

mig. Främst eftersom den lärde mig två saker, den lärde 

mig hur jag tar hand om mig själv och att inte vara 

beroende av andra människor ". 
 

Tror att cancer i slutändan var 

positiv för mig eftersom den 

lärde mig hur jag tar hand om 

mig själv. 

Lärde mig hur jag 

tar hand om mig 

själv. 

Positiva 

erfarenheter och 

mognad 

…adolescents reported having a closer relationship 

with the diagnosed parent as a consequence of this 

experience. 

…ungdomar uppgav att de hade en närmare relation med 

den diagnostiserade föräldern som en påföljd av denna 

händelse. 

Närmare relation av denna 

händelse. 

Närmare relation. Förändrad relation 

och större ansvar 

Many adolescents purposefully tried to put the 

cancer out of their minds as a strategy to make the 

experience easier for them. 

 

Många ungdomar försökte medvetet sluta tänka på cancer 

som en strategi för att göra upplevelsen lättare för dem.   

Försökte sluta tänka på cancer 

för att göra upplevelsen 

lättare.   

Göra upplevelsen 

lättare.  

Emotionella 

upplevelser 


