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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer har blivit allt vanligare. En riskfaktor för att drabbas är ärftlighet. 

Mödrar med bröstcancer prioriterade ofta en normal vardag för barnens skull framför sitt eget 

tillfrisknande. Problem i kommunikationen mellan ungdom och förälder kan leda till 

stressymtom hos ungdomar. Syfte: Att från mödrars och ungdomars perspektiv belysa deras 

relation och livssituation när en moder drabbats av bröstcancer. Metod: 12 vetenskapliga 

artiklar har granskats, värderats vetenskapligt, analyserats och sammanställts. Resultat: Att 

berätta om och prata om bröstcancer var en viktig del i hur sjukdomsinformationen sedan 

hanterades av ungdomar. Ungdomar upplevde att de fick ökat ansvar i hemmet, mödrarna 

försökte upprätthålla vardagen som vanligt. Både mödrar och ungdomar upplevde att de hade 

förändrats av erfarenheten av bröstcancer. Diskussion: Det var av stor vikt att få information 

om sjukdomen då den påverkade hela familjen. Slutsats: Ytterligare studier behövs för att 

kartlägga hur hälso- och sjukvårdspersonal ska agera för att stödja mödrar och ungdomar i 

situationen.  

 

Nyckelord: bröstcancer, föräldraskap, moder- ungdomsrelation, tonåringar, ökat ansvar 

 

 

 

 

 

 

När ungdomar mognar för fort 

- en litteraturöversikt om relationen och livssituationen 

hos moder och ungdom när modern drabbats av 

bröstcancer 

 

ELIASSEN, IDA 

ERIKSSON, MARIA 

 

Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad, GR (C) 

Oktober 2011 



Innehållsförteckning 

Inledning  1 

Bakgrund 1 

Syfte 3 

Metod 3 

     Litteratursökning 3 

     Urval 5 

     Kvalitetsbedömning 5 

     Analys 6 

     Etiska överväganden 7 

Resultat 7 

     Kommunikation och cancerinformation 7 

          Mödraperspektiv 7 

          Ungdomsperspektiv 8 

     Förändrade roller i familjen 9 

          Mödraperspektiv 9 

          Ungdomsperspektiv 10 

     Upplevelser av och anpassning till varandra och bröstcancern 11 

          Mödraperspektiv 11 

          Ungdomsperspektiv 11 

Diskussion 13 

     Resultatdiskussion 13 

     Metoddiskussion 15 

     Slutsats 17 

Referenser 18 

     Elektroniska referenser 20 

 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1. Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 2. Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar 



 

1 

 

Inledning 

Forskningsområdet valdes för att ämnet var intressant och det upplevdes att det inte var ett väl 

beskrivet område, ett område som inte diskuterats under verksamhetsförlagd utbildning eller 

under föreläsningar. Området kändes outforskat och vinklingen mellan mor och ungdom 

anses viktig när bröstcancer kan föras vidare mellan generationer. Uppsatsarbetet påbörjades 

när det klarlagts att det fanns ett underlag för litteraturöversikten.  

Bakgrund 

Enligt Världshälsoorganisationen är cancer en okontrollerad tillväxt och spridning av celler 

som kan angripa så gott som kroppens alla olika delar och organ. Tillväxten invaderar ofta 

kringliggande vävnad och kan metastasera, sprida sig, till andra delar av kroppen (World 

Health Organisation, 2011). År 2005 var bröstcancer den näst vanligaste cancerformen i 

Sverige och sjukdomen blir vanligare, framför allt efter 40 års ålder. En riskfaktor för att 

drabbas av bröstcancer är hereditet, ärftlighet, framförallt genom förstagradsanhöriga som 

mor och syster men också om cancern förekommit hos flera andra anhöriga. Ett flertal 

metoder finns beskrivna för att diagnostisera bröstcancer samt för att kunna avgöra om 

cancern har spridit sig eller inte. Det finns ett antal olika behandlingsmetoder för att lindra 

eller bota sjukdomen. De vanligaste behandlingarna är strålning, hormonell med östrogen och 

cytostatikabehandling. Dessa genomförs ofta i kombination med kirurgi. Komplikationer från 

en omfattande operation där flera lymfkörtlar tas bort är vanligen svullnader i armen, värk, 

domningar samt svårigheter att röra armen på den drabbade sidan. Överlevnaden vid 

begränsad tumörtillväxt är 60-70 %, 10 år efter insjuknandet. Vid omfattande spridning av 

cancern i armhålan är överlevnaden endast 20-30 % (Ericson & Ericson, 2008, s. 670-671). 

Sammarco (2009) har i en studie gjort jämförelser mellan äldre och yngre 

bröstcanceröverlevare. Det har visat sig att det är vanligare att ta bort hela bröstet på äldre 

kvinnor än yngre. De yngre kvinnorna får i större utsträckning kombinerad behandling för sin 

bröstcancer, än vad de äldre kvinnorna får. Det har även visat sig att yngre kvinnor har krävt 

mer socialt stöd än äldre kvinnor.  

Enligt Jerlang (2008, s. 107-109) beskriver Homburger Erikson ungdomstiden som en 

utveckling från barn till ung vuxen. Det sker en psykisk utveckling som gör att ungdomar kan 

tänka mer abstrakt, alltså inte lika konkret som under barndomen. Ett intresse växer för den 
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egna individen och tankar om den egna framtiden väcks, samtidigt som ungdomar ska lära sig 

hantera intryck från media och finna en plats i världen. Självuppfattningen grundar sig bland 

annat på upplevelsen av det sociala jaget och att vara en del av samhället. Anknytningen till 

kamrater är viktig för att utveckla självuppfattningen, viktigare än familj och skola. När 

ungdomar inte kan finna sig själva, den egna rollen i livet, upplevs en känsla av att inte veta 

vilken den egna personen är eller vilken framtid som önskas. Det är inte ovanligt att 

ungdomar reagerar med att bli slutna och tvivlar på om livet har något gott åt dem. Vissa 

ungdomar som inte kan bygga en egen självuppfattning på ett bra sätt kan uppleva att en 

negativ identitet är bättre än ingen identitet alls. Därför finns en möjlighet att dessa ungdomar 

utvecklas mot ett kriminellt beteende.  

I en litteraturöversikt utförd av Osborn (2007) förklaras att barn till föräldrar med bröstcancer 

har uppfattat sjukdomen som allvarligare än vad barn till föräldrar med andra sjukdomar, som 

till exempel diabetes eller hjärtsjukdom. I litteraturöversikten genomförd av Turner (2003) 

beskrivs att döttrar till patienter med cancer upplevde problem i skolan, hade svårigheter med 

vänner samt med den egna psykiska hälsan. I litteraturöversikten genomförd av Osborn 

(2007) går det generellt att se att familjära och föräldrarelaterade faktorer, då speciellt 

kommunikationen i familjen, som kan kopplas till hur barnen påverkas psykosocialt av 

förälderns cancer. 

Bröstcancersjuka mödrar har en stark vilja att vara goda mödrar (Elmberger, Bolund & 

Lützén, 2005). Det är av stor vikt att fortsätta vardagen som vanligt för barnens skull (Billhult 

& Segersten, 2003; Elmberger et al., 2005). Detta prioriteras framför det egna tillfrisknandet 

och kraven upplevs som att de kan leda till utmattning och skuldkänslor (Elmberger et al., 

2005). Mödrar rapporterade högre färdigheter i ansvar, positiva relationer och hälsa än 

kvinnor med bröstcancer som inte har barn (Lampic, Thurfjell, Bergh, Carlsson & Sjödén, 

2003). I litteraturöversikten utförd av Semple och McCance (2010) framhålls att relationen 

mellan mödrar och döttrar blir mer distanserad, samtidigt som relationen mellan mödrar och 

söner blir närmare i samband med moderns bröstcancer. I studien utförd av Billhult och 

Segersten (2003) beskriver mödrarna att de upplever en osäkerhet i att säga sanningen till sina 

barn eftersom de själva inte vet om de överlever eller dör.  Enligt Elmberger et al. (2005) 

uttrycker de ett behov av särskilt stöd för att kunna hantera situationen.  
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Osborn (2007) beskriver att ungdomar till föräldrar med bröstcancer uttrycker signifikant 

högre nivåer av oro för bröstcancer generellt än ungdomar vars föräldrar inte har bröstcancer. 

Öppen kommunikation med den friska föräldern kan kopplas till mindre stress hos döttrar. 

Samtidigt kan generella problem i kommunikationen med föräldrarna, oavsett om föräldern är 

sjuk eller frisk, associeras till mer stress hos både tonårssöner och – döttrar. Oron i familjen 

påverkas också av åldern på den sjuka föräldern. När föräldern är 45 år eller yngre är 

familjens generella oro större än om föräldern är äldre än 45 år.  

Bröstcancer är en vanlig sjukdom och som sjuksköterska hör det därför till det dagliga arbetet 

att möta kvinnor som har eller har haft bröstcancer och deras ungdomar. Det är av stor vikt att 

belysa hur ungdomar påverkas av bröstcancer då de upplever förändringar hos sin moder. 

Ungdomar kan ses som en känslig grupp i sammanhanget då de utvecklas mot att bli en egen 

individ som snart ska lämna föräldrarnas hem, men kan av moderns sjukdom hämmas i denna 

utveckling. För ungdomar och andra barn kan det vara viktigt att alla sjuksköterskor har 

kompetens och kunskap om situationen för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa dem under 

en svår period eller i samband med bearbetning efter avslutad behandling. Det är då viktigt att 

ha kunskap om både moderns och ungdomens perspektiv på situationen.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att, från mödrars och ungdomars perspektiv, belysa deras 

relation och livssituation när en moder drabbats av bröstcancer.  

 

Metod 

Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts i databaserna PubMed, Cinahl samt PsycInfo. 

Sökningarna i PubMed utfördes först och sökningar i de andra databaserna gav inga för syftet 

relevanta träffar utöver de som identifierats i PubMed. Sökningarna påbörjades med MeSH- 

termer, men det konstaterades snabbt att dessa sökningar gav för få sökträffar eller artiklar 

som föll utanför inklusionskriteriet av artiklar publicerade från år 2000 och framåt, därför 

gjordes även sökningar med fritextord. Fritextorden är i tabellen markerade med 

citationstecken. Sökorden som använts valdes för kopplingen mot syftet och var ”Breast 
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neoplasms” eller ”Breast cancer” i kombination med bland annat ”Mother- adolescent 

relations”, ”Family” eller ”Parent”. Avgränsningar samt booelska tecken (AND) har använts 

för att begränsa antalet sökträffar till en hanterbar mängd. En översikt av litteratursökningen 

kan ses i tabell 1. I söktabellen redovisas enbart de sökningar som gav resultat som passar 

litteraturöversiktens syfte. Det har gjorts fler sökningar än dessa i alla tre ovan nämnda 

databaser. Dessa redovisas inte eftersom relevanta träffar redan identifierats i den första 

sökningen som genomfördes i PubMed.    

Tabell 1: Översikt av litteratursökningar mellan 2011-08-08 och 2011-09-01 

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Förkastade Inkluderade 

2011-08-08 PubMed Publication date from 2000 Breast Neoplasms 
AND mother- 
adolescent relations 

28 *8 
**4 
***4 
****4 
*****0 

8 

2011-09-01 PubMed Humans, Female, English, 
Swedish, Child: 6-12 years, 
Adolescent: 13-18 years, 
Publication date from 2000 

“Breast cancer” AND 
“Qualitative” AND 
“Family” 

22 *7 
**8 
***0 

****0 
*****5 

2 

2011-09-01 PubMed Humans, Female, English, 
Adult: 19-44 years, 
Publication date from 2000 

“Breast cancer” AND 
“young women” AND 
“family” 

83 *56 
**26 
***0 
****0 
*****0 

1 

2011-09-01 PubMed Humans, Female, English, 
Cancer, Child: 6-12 years, 
Adult: 19-44 years, 
Publication date from 2000 

“Breast cancer” AND 
“Sweden” AND 
“Parent” 

7 *3 
**3 
***0 
****0 
*****0 

1 

*=Antal artiklar förkastade efter läsning av titel; **= Antal artiklar förkastade efter läsning av abstrakt; ***= Full text saknas; 
****= Antal artiklar förkastade efter kvalitetsbedömning; *****= Artikel hittad och inkluderad från annan sökning 

Av dessa 12 artiklar var 11 kvalitativa och 1 kvantitativ, utav dessa var 6 från USA, 3 från 

Storbritannien, 1 från Australien, 1 från Kanada och 1 från Sverige 
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Urval 

Vid sökningarna i databaser lästes artiklarnas titel och om den visade koppling mot syftet 

lästes sedan artikelns abstrakt. När abstraktet också verkade relevant gjordes försök att hitta 

artikeln i Full text. När Full text saknades exkluderades artikeln. När Full text fanns lästes 

artikeln som helhet och det genomfördes en kvalitetsbedömning av vetenskapligheten (se 

under rubriken kvalitetsbedömning). Vid sökningarna framkom ibland även träffar som redan 

valts ut i tidigare sökning, dessa exkluderades när de återfanns i senare sökningar.  

De inklusionskriterier som användes var forskning från västvärlden för att enklare kunna 

härleda resultatet till en svensk kontext. Originalartiklarna skulle vara publicerade på engelska 

eller svenska och publicerade från år 2000 eller senare. Det skulle även finnas fokus på 

studier som inkluderat deltagare i åldrarna 11 till 20 år, utifrån mödrars och ungdomars 

perspektiv. Artiklar som innehöll större åldersspann lästes i sin helhet och om det var möjligt 

att tydligt kunna urskilja resultaten som passade åldersgruppen inkluderades relevanta delar 

även från dessa.  

Exklusionskriterier som tillämpades var andra typer av familjerelationer, till exempel 

relationer mellan syskon eller mellan föräldrarna, andra cancerformer samt artiklar med 

vårdpersonalens syn på relationen.  

 

Kvalitetsbedömning 

Efter läsning av artiklarnas helhet granskades de enligt en av två bedömningsmallar 

utformade av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1 och bilaga 2.  Bedömningsmallarna är 

upplagda på så vis att olika delar i artikeln poängsätts mellan 0-3 poäng och den totala 

summan beräknas sedan i förhållande till totalpoängen så det framkommer en procentsats. I 

bedömningsmallarna värderas den högsta procentsatsen till >80% och detta klassas som Grad 

I (1), 70-79% klassas som Grad II (2) och 60-69% klassas som Grad III (3). I 

litteraturöversikten har artiklar från Grad I- III inkluderats, alltså alla artiklar >60%.  Mallarna 

har reviderats för att passa artiklarna i denna litteraturöversikt. De var ursprungligen 

utformade för att bedöma artiklar om personer med lungcancer, frågor relaterade till 

lungcancer togs bort ur mallarna. Detta gav den kvalitativa bedömningsmallen totalpoäng 45 

istället för 48 poäng. Den kvantitativa bedömningsmallen har förändrats på så sätt att 



 

6 

 

”Patienter med lungcancerdiagnos” har ändrats till ”Finns koppling till ämnet” med 

svarsalternativ ”Ej koppling” eller ”Koppling”. ”Confounders” har strukits och ersatts med 

”Finns beskrivning av mätinstrument” med svarsalternativ ”Nej” eller ”Ja”. Detta gav den 

kvantitativa bedömningsmallen en totalpoäng 45 istället för 47 poäng.  Sammanställning av 

de inkluderade artiklarna visas i bilaga 3.  

 

Analys 

Artiklarna lästes först ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse för deras innehåll och 

sedan fick varje artikel en sifferkombination utifrån sökningen. Till exempel 1:5, vilket 

innebär att artikeln valdes ut vid första sökningen som genomfördes och var den femte i listan 

över sökträffar, detta för att lätt kunna hitta den igen. Vidare gavs varje relevant stycke i 

artikeln en siffra (exempelvis 1:5, 6 vilket är det sjätte stycket i artikel 1:5). Detta gjordes för 

att det under hela arbetets gång skulle vara möjligt att återkomma till artikeln och veta precis 

var allt stod. Sedan fördes alla dessa stycken och citat in i ett dokument i kronologisk ordning. 

Det noterades även utifrån vilket perspektiv det var vinklat, om det var en moder eller en 

ungdom som uttalat sig. Alla artiklar bearbetades på detta sätt. När denna del av arbetet var 

klart påbörjades översättning av alla stycken och citat var för sig. Detta gjordes så objektivt 

som möjligt för att information inte skulle gå förlorad. Efter genomläsning av 

översättningarna och kontroll mot originalartikeln, för att minimera risk för syftningsfel, 

påbörjades kondensering av textstyckena. När kondenseringen av alla stycken avklarats 

kontrollerades alla stycken igen mot originalartikeln för att kontrollera att inga syftningsfel 

uppkommit. Efter detta etiketterades styckena och citaten samt fick en varsin färgkod för att 

lättare kunna särskilja olika etiketter. Dokumentet med alla stycken skrevs ut och delades upp 

för att kunna sortera och kategorisera all information. Fem koder växte till en början fram: 

”Kommunikation”, ”Hur livet förändrats”, ”Tröst, stöd och tro”, ”Bättre dagar och vardagen 

återkommer” samt ”Oro och rädsla för framtiden”. ”Tröst, stöd och tro” togs helt bort då 

denna kategori inte passade mot syftet, de andra kategorierna hade många liknande resultat, 

vilka arbetades samman till de tre kategorier som presenteras i resultatet.  
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Etiska överväganden 

Alla artiklar som ingår i litteraturöversikten skall ha godkännande från en etisk kommitté, föra 

ett etiskt resonemang eller ha en underliggande ton av ett etiskt resonemang. Deltagarna i 

studierna som granskats skall ha lämnat sitt informerade samtycke för studien. Studier som 

inte lyfter sitt etiska resonemang, men som blivit godkända av en etisk kommitté, tolkas som 

att de innehåller ett etiskt resonemang. Detta för att det ingår i utredningen inför att få påbörja 

en studie. Artiklarna har granskats objektivt för att komma så nära verkligheten som möjligt. 

Resultat 

 

 “My worst fear about having cancer wasn‟t that I would die or that the house 

wouldn‟t be clean, but that, in the course of my illness, I would not be a good 

mother. I think the cancer catapulted [the adolescent daughter] into being 

rebellious and withdrawn from me, and what really makes me angry is that the 

cancer took my daughter on a different course, a separate road from the one I was 

on, and by the time she left home at 18 years old, I had been robbed of those years 

in between... I felt like the damage in my relationship with [my adolescent 

daughter] was one of the highest prices I paid, and the way she responded cost 

her as well... And I couldn‟t do anything about it.” (Stiffler, Haase, Hosei & 

Barada, 2008b, p. 115-116). 

Kommunikation och cancerinformation 

Mödraperspektiv 

Mödrar har resonerat kring huruvida de skulle berätta om diagnosen för ungdomarna eller 

inte. Vissa mödrar ansåg att det var bättre att vara ärlig med sina ungdomar och berätta om 

diagnosen (Barnes et al., 2000). En moder berättade att dagar då hon grät såg hon till att visa 

det för sina ungdomar så de skulle veta att det var accepterat för dem också att gråta (Coyne 

& Borbasi, 2007).  

“We were very open with our kids and very open with [adolescent daughter] 

about what was going on, so that they understood how important each step was... 

We didn‟t hide anything, because I think when you hide things, it makes it 

scarier... The most important thing that we did as parents was to communicate 

exactly what was going on.” (Stiffler et al., 2008b, p. 116). 
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Andra mödrar fattade beslutet utifrån att försöka skydda ungdomar från smärta i syfte att låta 

tonårslivet vara så normalt som möjligt samt för att ungdomarna skulle få förståelse för 

situationen (Barnes et al., 2000; Stiffler et al., 2008b). Mödrar har berättat att vissa ungdomar 

efter information blivit bekymrade över sjukdomen, precis som mödrarna förväntat sig. 

Samtidigt agerade andra döttrar som om inget förändrats. Mödrarna önskade ha öppen 

kommunikation med sina döttrar. De försökte anpassa informationen utifrån ungdomarnas 

tidigare reaktioner och hantering av kommunikationen samt försökte framföra informationen 

ur ett positivt och hoppfullt perspektiv (Stiffler et al., 2008b).  Coyne och Borbasi (2007) 

påtalar att en moder berättat att efter information om att cancern inte smittar har dottern vågat 

krama sin moder igen, vilket hon inte vågat innan hon fått denna information.  

 

Ungdomsperspektiv 

För ungdomarna är det viktigt att få information om moderns diagnos, behandling och 

prognos. Innan de fått denna information har de varit oroade och föreställt sig det värsta 

(Clemmens, 2009). Några ungdomar har beskrivit känslor som misstro och rädsla att modern 

ska dö (Stiffler, Barada, Hosei & Haase, 2008a). Informationsbehovet anses också vara större 

ju sjukare mödrarna är. Den viktigaste källan till information är föräldrarna, men ungdomarna 

får även information från stödgrupper, läkare, biologilektioner, broschyrer och media 

(Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004). Ungdomarna har beskrivit kunskap som en 

säkerhet och att det varit viktigt att kunna säga och fråga vad som helst (Clemmens, 2009). 

Ungdomar vill ha mer information om bröstcancer, behandlingar, hur de kan hjälpa sina 

mödrar, väntade förändringar hos mödrarna, känslor som är normala att uppleva som ungdom, 

samt hur andra hanterar denna typ av information (Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 2006; 

Kristjanson et al., 2004). De önskar kompletterande information från internetsidor och några 

har önskat kontakt med hälsopersonal (Forrest et al., 2006). Enligt Kristjanson et al. (2004) 

hade ingen i studien informerat om den egna risken att utveckla bröstcancer. Ungdomarna 

beskrev att de kände sig förbisedda av hälsopersonal, samtidigt ansåg de att få information 

från någon annan än föräldern kunde leda till ilska och förvirring (Davey, Tubbs, Kissil & 

Niño, 2010). När ungdomar får för lite information eller när mödrarna kontrollerar vilken 

information ungdomarna får kan ungdomarna uppleva ”utanförskap” i den sjukdomsrelaterade 

diskussionen (Kristjanson et al., 2004).  
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“didn‟t want us to be worried. So, they really didn‟t inform us. And, I think, well, I 

can handle the truth, you know. I think that the parents should tell them exactly 

what‟s going on, exactly what might happen. It‟s logical.” (Kristjanson et al., 

2004, p. 115). 

 

Samtidigt har flera ungdomar beskrivit att de också blivit upprörda, rädda, arga och 

känslomässigt berörda av informationen (Davey et al., 2010; Forrest et al., 2006; Kissil, Niño, 

Jacobs, Davey & Tubbs, 2010; Stiffler et al., 2008a). Enligt Zahlis (2001) oroade sig flera 

ungdomar för att tala med sina mödrar. 

 

Enligt Kristjanson et al. (2004) har ungdomar ansett att det inte går att anta att alla ungdomar 

behöver samma information. Ungdomarnas informationsbehov är individuella (Kristjanson et 

al., 2004; Stiffler et al., 2008a). I studien gjord av Kristjanson et al. (2004) framhålls att 

ungdomar vill få information vid ett lämpligt tillfälle och i lagom takt. De vill också att 

informationen ska vara detaljerad och lättförståelig samt anpassad till vad de redan vet om 

bröstcancer, stadiet av moderns bröstcancer och ungdomarnas ålder. Enligt Davey et al. 

(2010) kan somliga föräldrar informera sina barn privat i hemmet med hjälp av 

åldersanpassade broschyrer och sedan med gemensam eftersökning på Internet av ytterligare 

information. 

 

Förändrade roller i familjen 

Mödraperspektiv 

Mödrar har beskrivit rädslor som de trott att alla patienter med bröstcancer upplever: 

nedbrytande och försvagande behandling, biverkningar, osäkerhet, rädsla att dö och ensamhet.  

Alla dessa rädslor överskuggades, för mödrarna, av en skrämmande oro för familjen. De vill 

beskydda livsrytmen och familjens rutiner, sina föräldraroller och sitt ansvar så att familjens 

liv förändras väldigt lite. Men när de upplever symtom som utmattning, som är svårt att 

ignorera, har de insett att de inte kunnat göra allt för sina familjer. De är medvetna om att för 

att familjen ska fungera måste ansvaret på de andra familjemedlemmarna öka. Detta blir ett 

problem när de tvingas lita till att deras ungdomar ska hantera deras ansvarsområden och de 
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gör allt de kan för att undvika att placera ytterligare ansvar på sina ungdomar (Stiffler et al., 

2008b).  

“A lot of people put pressure on [the adolescent daughter] to take good care of 

her mother. I would tell people, „I am the adult, and her responsibility is to be a 

child. She doesn‟t need to worry about taking care of me.” (Stiffler et al., 2008b, 

p. 117). 

 

Ungdomsperspektiv 

Ungdomar har beskrivit förändringar i familjerollerna, relationen till föräldrarna och andra 

familjemedlemmar (Davey et al., 2010; Kissil et al., 2010). Ungdomar upplever ett ökat 

ansvar efter moderns diagnos (Clemmens, 2009; Davey et al., 2010; Stiffler et al., 2008a). De 

spenderar mer tid hemma (Clemmens, 2009; Davey et al., 2010). De upplever att mödrarna 

försöker upprätthålla vardagen med vanliga rutiner i hemmet, med familjen och på jobbet 

(Stiffler et al., 2008a). På grund av det ökade ansvaret på ungdomarna är deras sociala liv i 

fara att bli stört (Kissil et al., 2010; Stiffler et al., 2008a). Enligt Stiffler et al. (2008a) har 

ungdomar beskrivit att de dels tar ett ökat ansvar av sig själva, men kan också bli pålagda 

ansvar av någon annan. De utför hushållsarbete som matlagning och städning samt tar hand 

om sina syskon. Några ungdomar menar att de har ett ansvar att hålla ihop familjen, ta hand 

om mödrarnas vård genom att hantera bland annat läkemedel och se till att mödrarna mår bra. 

Enligt Clemmens (2009) ändrar ungdomarnas liv fokus då de går hem från skolan för att se 

hur mödrarna mår.  

 

På grund av mödrarnas sjukdom känner sig ungdomarna inte bekväma med att söka tröst hos 

mödrarna och börjar därmed lita mera på sig själva (Clemmens, 2009). Ibland söker de då 

stöd hos andra ungdomar och vuxna utanför familjen (Stiffler et al., 2008a).  

“My friend‟s... just gone through it so she said, you know, what‟s going to happen 

next and how her mum‟s hair got much curlier and stuff and it‟s really nice to 

hear from someone like that.” (Forrest et al., 2006, p. 1000). 

 

När mödrarna har bättre dagar känner ungdomarna att de kan göra ”vanliga” saker som att 

umgås med vänner (Clemmens, 2009).  
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Upplevelser av och anpassning till varandra och bröstcancern 

I en studie utförd av Watson et al. (2006) gjordes jämförelser av mödrars och ungdomars 

uppfattningar av ungdomars hälsa i samband med moderns bröstcancer. Det framkom att 

mödrarna inte skattade ungdomars hälsa som lika dåligt som ungdomarna själva ansåg.  

Mödraperspektiv 

Mödrarna upplever ibland sina ungdomar som undvikande, själviska och som i avsaknad av 

förståelse och medlidande (Stiffler et al., 2008b). De undviker emotionella strider med 

ungdomarna då de tror att det kan ge bestående skador i relationen (Davey et al., 2010).  

“It was just really hard because... she didn‟t want anything to do with me... This 

is the only way she could adapt to what was going on was to pull away. I didn‟t 

know what to do... Kids do different things in order to adapt, and that‟s her way of 

adapting. I don‟t think we are as close as what we were. Because we were real, 

real close.” (Stiffler et al., 2008b, p. 118). 

 

Mödrar ser inte alltid några tydliga förändringar i ungdomarnas beteenden (Clemmens, 2009). 

Somliga mödrar upplever det som att deras ungdomar försöker bli av med sin moder 

(Elmberger et al., 2000). De flesta mödrar uppfattar ungdomarnas beteenden som normala i 

ungdomarnas separation från föräldrarna (Stiffler et al., 2008b).  

 

Mödrarna har upplevt sorg och skuld när de inte kunnat vara närvarande för sina ungdomar 

och trott att detta kunnat påverka ungdomarnas framtida välmående. Ibland har de lämnat 

över föräldrarollen till andra för att ge ungdomarna en normal tonårstid, men har ändå svårt 

att acceptera att de sökt hjälp hos andra än dem själva (Stiffler et al., 2008b).  

 

Ungdomsperspektiv 

Ungdomar förstår att mödrarna kan förändras när de ser hur mödrarna påverkats av svåra 

behandlingar och komplikationer (Stiffler et al., 2008a). Bröstcancern ses som en permanent 

och inkräktande boende i deras hem som de måste anpassa sig till (Davey et al., 2010; Kissil 

et al., 2010; Stiffler et al., 2008a). Mödrarna upplevs också som mer frånvarande och 
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ungdomarna känner att de inte kan lita på mödrarnas engagemang (Clemmens, 2009; Stiffler 

et al., 2008a). Ungdomar har fler konflikter till följd av mödrarnas förändrade beteende. Dessa 

förändringar beskrivs som att mödrarna blir mer irriterade, otåliga och paranoida (Davey et 

al., 2010). 

En positiv förändring, som ungdomarna sett, har varit att mödrarnas beteende också blivit mer 

impulsivt (Davey et al., 2010). Ungdomar har försökt fokusera mera på skolarbete och 

akademiska bedrifter för att mödrar inte ska oroas eller stressas (Clemmens, 2009; Davey et 

al., 2010).  

Vissa ungdomar känner både en dragning till och ett behov att komma ifrån modern och 

bröstcancern (Clemmens, 2009; Stiffler et al., 2008a). Några ungdomar beskriver att 

relationen till mödrarna bara blivit närmare av erfarenheten av bröstcancer (Kissil et al., 

2010).  

”I think we actually grew closer because […] when somebody is sick the 

relationship is a little bit different, you are worried about them and you talk to 

them more, so I guess the relationship is growing sort of.” (Kissil et al., 2010, p. 

283) 

En del ungdomar har upplevt en mognad hos sig själva till följd av erfarenheterna. Exempel 

som getts på denna mognad har varit att de hållit sig undan ”fel typ av människor” (Kissil et 

al., 2010). De beskriver också att de lärt sig sätta andra framför sig själva (Stiffler et al., 

2008a).  

 

Speciellt döttrar har bekymrats av den genetiska risken att själva diagnostiseras med 

bröstcancer i framtiden (Davey et al., 2010; Kristjanson et al., 2004; Stiffler et al., 2008a; 

Zahlis, 2001). Detta tillsammans med erfarenheten av att leva med en moder med bröstcancer 

har lett till att några ungdomar visat intresse för screening och upptäckt av bröstcancer. De har 

försökt lära andra om preventiva åtgärder, bland annat genom att skriva uppsatser om ämnet i 

skolan (Stiffler et al., 2008a).  

“I would take care of myself better so I would not get it.” (Kissil et al., 2010, p. 

284). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att från mödrars och ungdomars perspektiv belysa 

deras relation och livssituation när modern drabbats av bröstcancer. Det framkom att mödrar 

hade olika syn på mängden information deras ungdomar behövde. Några mödrar ville skydda 

sina ungdomar genom att inte belasta ungdomarna med för mycket information. Ungdomarna 

beskrev konsekvenser av att få för mycket information eller att få för lite information om 

moderns sjukdom samt hur och vilken information de ville ha. Familjerollerna förändrades till 

följd av mödrarnas utmattning, trots att mödrarna försökte upprätthålla vardagen så att 

familjens liv skulle förändras så lite som möjligt. Ungdomarna upplevde att de fått mera 

ansvar i hemmet och detta kunde ge konsekvenser för deras sociala liv. Både mödrar och 

ungdomar upplevde att beteenden hos varandra hade förändrats med erfarenheten av 

bröstcancer i hemmet. Döttrar hade också funderingar över om de själva skulle komma att 

diagnostiserats med bröstcancer i framtiden.  

Resultatet har visat att några mödrar önskar en öppen kommunikation med sina döttrar. En 

annan studie visar att också fäder anser att det var bra med öppen och ärlig kommunikation 

till barnen (Forrest, Plumb, Ziebland & Stein, 2009). Resultatet visar även att ungdomarna 

ansåg att det var viktigt att få information, bland annat för att minska oro. Liknande resultat 

kan ses i studien utförd av Thastum, Birkelund Johansen, Gubba, Berg Olesen och Romer 

(2008) som visar att även yngre barn generellt vill ha en precis kunskap om förälderns 

sjukdom. En tolkning av detta är att det är viktigt att berätta om diagnosen för sina barn och 

ge dem den information de vill ha så de kan hantera situationen, något som mödrar, fäder, 

ungdomar och barn är överens om. Resultatet visade att ungdomar uttalade en rädsla att 

modern kunde dö. Enligt Thastum et al. (2008) har även yngre barn uttryckt en oro för att 

modern skulle dö. En fundering är om denna rädsla kan mötas genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal ger individuellt anpassad information till både barn och ungdomar. Detta 

för att ge en trygghet i kunskapen om att veta hur en moder reagerar på behandlingar och hur 

stor risken är att modern verkligen dör. Denna information kan vara svår för modern att ge 

eftersom hon själv kanske inte kan svara på alla frågor barn och ungdomar har.  
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Det framkom i resultatet att ungdomar inte kände sig uppmärksammade av hälsopersonal. 

Även vissa fäder kände att personalen på sjukhuset var för upptagna för att hjälpa dem 

(Forrest et al., 2009). Detta kan tolkas som att hälso- och sjukvårdspersonal ger det mesta av 

sin tid för mödrarnas behandling så att bland annat familjelivet ska kunna återgå till normalt 

när mödrarna blivit friska från sjukdomen. Det kan även ses som en okunskap, då det är av 

stor vikt att hela familjen får information och involveras i behandlingen då sjukdomen 

påverkar hela familjen. Som hälso- och sjukvårdspersonal kan det vara svårt att hitta tid att 

sitta ned med hela familjen för att förklara vad sjukdomen innebär samt förklara den genetiska 

risken för barnen och ungdomarna i familjen. Samtidigt är det av yttersta vikt att hela familjen 

är medvetna om hur sjukdomen påverkar modern och därmed dem själva.  

Resultatet visade att mödrarna försökte beskydda familjen så att livet skulle förändras väldigt 

lite. Enligt Hilton, Crawford och Tarko (2000) försökte även männen i familjen att bibehålla 

familjens rutiner och aktiviteter för barnens skull. Det finns alltså likheter i hur mödrar och 

fäder i familjer med bröstcancer resonerar kring att beskydda barnen från cancerns inverkan 

på familjens rutiner. En fundering kring detta är om det verkligen är bra att skydda barnen 

från verkligheten, eller om barnen hellre vill vara mera med sina mödrar när de är sjuka. Det 

kan vara svårt att väga vad som är bättre eller sämre för barnen i familjen gällande att 

beskyddas från något som de kanske vill vara en del av.  

Ungdomar upplever, enligt resultatet, ett ökat ansvar i hemmet. Yngre barn har uttryckt glädje 

i att kunna hjälpa till i hemmet (Thastum et al., 2008). Det finns en skillnad i uttrycken. Det 

kan tolkas så att barnen upplever en glädje i att få finnas till hands för sina föräldrar samtidigt 

som ungdomarna fått ett verkligt ansvar i hemmet, något som de måste utföra. Ansvaret kan 

tolkas som något som känns tungt för ungdomar och försvårar brytningen med föräldern till 

det egna vuxenlivets början.  

Resultatet visar att ungdomar beskriver både negativa och positiva förändringar av beteendet 

hos sina mödrar. Yngre barn beskriver också förändringar hos sina föräldrar, dels i beteende, 

ansiktsuttryck och känslor (Thastum et al., 2008). Ungdomarna beskriver bara förändringar i 

mödrarnas beteende samtidigt som barnen anger flera delar hos modern som förändrats. Detta 

kan tolkas som att ungdomarna inte ser sina mödrar på samma sätt som yngre barn, eller som 

att de yngre barnen är mer observanta och mer beroende och därför ser fler skillnader hos den 

egna modern när hon är sjuk.  
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Enligt resultatet bekymras döttrar av den genetiska risken vid bröstcancer. Det var inte heller 

någon som hade informerat om detta, vilket kan tolkas som en del av mödrarnas eller 

föräldrarnas försök till att beskydda sina ungdomar från bröstcancern. Samtidigt kan det leda 

till att ungdomarna faktiskt inte är medvetna om att de har en ökad risk att utveckla 

bröstcancer senare i livet, vilket leder till att ungdomar blir undanhållna viktig information om 

den egna hälsan. Detta kan ifrågasättas som ett etiskt problem då ungdomar bör få all 

information som handlar om sig själva. Mindre barn har naturligtvis också rätt till denna typ 

av information, men det kan ses som lämpligare att ge informationen först när de är gamla 

nog att förstå vad den innebär. En annan aspekt av detta är att på grund av allt som händer 

under ungdomstiden kanske ungdomar inte lyssnar in och tar informationen på allvar, eller 

revolterar mot sjukdomen genom att inte sköta sig och att det därför är lämpligare att ge 

informationen tidigare. Detta är en svår avvägning som föräldrar bör få hjälp att hantera 

utifrån individuella behov i familjen.  

Metoddiskussion 

Vid artikelsökningen valdes 12 artiklar som var av intresse för angivet syfte, samt var 

anpassade för inklusions- och exklusionskriterierna. Svårigheter i sökningarna var att hitta 

relevanta artiklar i förhållande till syftet, då stor del av dem handlade om genetiska tester och 

kommunikationen kring dessa. Ämnet kan vara intressant, men har ingen koppling till angivet 

syfte i denna litteraturöversikt. Sökorden som valdes kändes relevanta i förhållande till syftet, 

även om det var svårt att avgränsa sökträffarna till just relationen och livssituationen mellan 

moder och ungdom. En avgränsning kring sökningarna var att artiklar som inte var 

tillgängliga kostnadsfritt exkluderades på grund av just kostnaden. Detta begränsade utbudet 

av artiklar i sökningarna och det medför en risk att relevant information inte finns med i 

litteraturöversikten. En styrka kring sökningarna är att det gjorts sökningar över olika 

databaser, vilket kan anses som en grundlig genomsökning av information för att hitta så 

mycket information som möjligt. Databaserna som användes anses vara relevanta i 

förhållande till informationen som eftersöktes eftersom de har breda spektrum gällande 

sökträffar.  

Artiklarna som sedan valdes ut för granskning kändes relevanta i förhållande till syftet, det 

har varit en cirkulär process med flera genomgångar av artiklarna. Några av artiklarna som 

framkom vid första sökningen och som kändes bra innan djupläsning blev tvungna att 
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exkluderas, till stor del på grund av vaga beskrivningar av vilken åldersgrupp som lämnat 

vilken information. Det var ett medvetet val att inkludera artiklar med större åldersspann än 

vad som nämnts i inklusionskriterierna, detta för att det tydligt framgick vilken ålder det var 

på ungdomen som gav informationen, samt att denne hade en ålder inom 

inklusionskriterierna.  

Valet att bara inkludera artiklar från västvärlden har garanterat påverkat resultatet eftersom 

det finns olika kulturer i hela världen. Det finns många olika sätt att se på en relation och 

livssituation beroende på i vilken kultur de upplevs. I den svenska kontexten möts personer 

från olika delar av världen, med olika livssyn och kulturer. Beslutet fattades för att dels 

avgränsa litteraturöversiktens omfattning samt för att det, trots allt, till största del kommer 

handla om möten med patienter från den svenska kulturen, vilken är en del av västvärlden. Vi 

är medvetna om att det inte finns någon definition av vad västvärlden innebär i denna 

litteraturöversikt, detta på grund av att västvärlden kan definieras inom många olika områden 

som politik, ekonomi, geografi och andra förhållanden. Vårt sätt att se västvärlden i denna 

litteraturöversikt är att se till områden som har förutsättningar i vården som liknar de svenska, 

alltså i tillgång till exempelvis utrustning och läkemedel som liknar de som finns i Sverige. Vi 

anser att överförbarheten till den svenska kontexten skulle begränsas om vi inkluderat studier 

som inte genomförts i områden som har samma medicinska tillgångar då detta påverkar bland 

annat val av behandling, vilket skulle ge andra resultat än vad vi ämnade belysa. En tanke 

kring detta är om det skulle vara intressant att göra jämförelser över olika områden för att se 

om relationen mellan mödrar och ungdomar påverkas olika mycket beroende på valet av 

behandlingsmetoder.  

Bedömningen av artiklarna har gjorts på varsitt håll, men alla artiklar har granskats av oss 

båda och vid skiljda åsikter har dessa diskuterats för att komma fram till om vi kan stå för 

resultaten som presenteras. Bedömningsmallarna som användes anses vara bra eftersom det är 

många mindre delar som bedöms och detta leder sedan till en procentsats som avgör om den 

bedömda artikeln är av god kvalitet eller inte. Att bedömningen av artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet skett på varsitt håll kan ses som en svaghet i litteraturöversikten, men vi tror inte att 

detta påverkat resultatet, då alla beslut kring att inkludera artiklar har fattats av oss båda 

gemensamt.  
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Analysen av artiklarna var ett svårt moment i arbetet. Det började med väldigt mycket 

information som sedan kortats av efter kontroll mot syftet. Analysen är noggrant genomförd 

och detta anses vara en styrka i litteraturöversikten. En svaghet är att språket i artiklarna som 

valts är engelska, vilket inte är vårt modersmål. Detta leder alltid till en viss risk för 

misstolkningar.   

Resultatet som framkom anser vi vara applicerbart på andra svåra sjukdomar hos föräldrar. Vi 

anser därför att en styrka med denna litteraturöversikt är att den speglas till andra situationer 

utöver relationer och livssituationen mellan moder och ungdom när modern drabbats av 

bröstcancer.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten belyser hur relationen och livssituationen mellan moder och ungdom 

påverkas när modern drabbats av bröstcancer. Studien lyfter grundläggande information om 

situationen som moder och ungdom hamnar i vid moderns sjukdomstillstånd. Det är av vikt 

att utföra ytterligare studier inom områden som till exempel hur hälso- och sjukvårdspersonal 

ska agera för att stödja ungdomar och deras mödrar med bröstcancer. Om ungdomar vill ha ett 

enskilt möte med hälso- och sjukvårdspersonal och vilken information vill de i så fall ha? 

Vilken information ville de ha från mödrarna och vilken information ville de ha från hälso- 

och sjukvårdspersonal? Vill ungdomar vara med vid mödrarnas behandling? Finns det ett 

behov, för mödrarna, av kuratorskontakt för att kunna hantera sina ungdomar och 

bröstcancern samtidigt?  

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till Åsa Audulv som gett oss god handledning under vårt arbete med uppsatsen. 
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Bilaga 1. Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod (Carlsson, S., & Eiman, M., 2003, s. 16) 

 

     Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat = 3 p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

  Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Triangulering Saknas Finns     

  Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

  Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

  Bortfall Ej angivet > 20 % 5- 20 % < 5 % 

  Bortfall med betydelse för resultatet 
Analys 

saknas / ja Nej     

  Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

  Frågeställning besvarad Nej Ja     

  Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc.) Ej acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion         

  Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

  Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

  Överensstämmelse med resultat (resultatets   

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

          

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    

p 

Grad I: 80% 

  

  % 

Grad II: 70% 

  

  Grad 

Grad III: 60% 

    

     Titel         

Författare         



 

 

     Bilaga 2. Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod (Carlsson, S., & Eiman, M., 2003, s. 17). 

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

  Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

  Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

  Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

  Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

  Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

  Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ ja Nej     

  Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

  Frågeställning besvarad Nej Ja     

  Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydligt Medel Tydligt 

  Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra   

  Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

  Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel  God 

Diskussion         

  Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydligt 

  Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

  Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

  Överensstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

  Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

          

Total poäng (max 47 p) p p p p 

    

p 

Grad I: 80% 

   

% 

Grad II: 70% 

   

Grad 

Grad III: 60% 

    

     Titel         

Författare         



 

 

Bilaga 3: Översikt av inkluderade artiklar   

Författare 

Årtal Land Studiens syfte 

Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/bortfall) Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande kvalitet 

Barnes, Kroll, 

Burke, Lee, 

Jones & Stein 

(2000) 

Storbritannien 

Att undersöka 

föräldrars 

kommunikation 

med sina barn 

om diagnosen 

och inledande 

behandling av 

bröstcancer hos 

modern 

Kvalitativ 

metod. Semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

mödrar som har 

barn i åldern 5- 

18 år, 4- 6 

månader efter 

diagnos.  

n= 32 

mödrar 

De flesta kvinnorna berättade 

för sina barn om diagnosen 

direkt efter att de själva fått 

beskedet, en minoritet väntade 

till efter operation eller 

berättade inte alls. Den 

vanligaste orsaken till att inte 

berätta var att undvika barnens 

frågor. Många mödrar önskade 

en möjlighet att prata med 

sjukvårdspersonal som har 

erfarenheter att förstå och prata 
med barn. 

Grad II, 77 %. 

Poängen dras ned i 

diskussionen som 

otydligt anknyter 

till problemet, 

diskussion av 

egenkritik och 

felkällor är mindre 

bra och det är 

mindre bra 

anknytningar till 

tidigare forskning. 

Clemmens 

(2009) USA 

Att beskriva 

tonåringars 

erfarenheter av 

att leva med 

mödrar med 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

metod. Djupa, 

semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

Enskilda med 

ungdomar 13- 

19 år gamla, 3 

av dem 

intervjuades en 
andra gång.  

n= 11 

ungdomar 

Deltagarna fick information om 

moderns diagnos från bara 

deras moder, modern och 

fadern eller bara deras fader. 

Deltagarna uttryckte känslor av 

chock, ledsamhet och 

överraskning när de fick 

informationen. Livet ändrades, 

de vände sig till sig själva, fick 

lära sig en andra gång att vara 
med mödrarna. Hade behov att 

normalisera vardagen. Vikten 

av att kunna kommunicera.  

Grad I, 91,1 %. 

God vetenskaplig 

kvalitet.  



 

 

 

Författare 

Årtal Land Studiens syfte 

Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/bortfall) Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande kvalitet 

Coyne & 

Borbasi 

(2007) 

Australien 

Fokus är riktat 

mot erfarenheter 

kring diagnosen; 

konsekvenser av 

diagnosen för 

familjen; 

erfarenheter av 

livet efter 

diagnosen och 

tidig behandling. 

Kvalitativ 

metod. Djupa 

intervjuer med 

kvinnor som 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer de 

senaste 12 

månaderna.  

n= 6 

mödrar 

Kvinnorna i studien upplevde 

det som en chock att få veta att 

de hade bröstcancer; tillfället 

de fick diagnosen upplevdes 

som det mest stressfyllda i 

deras liv. De tvingades 

undersöka sina syner på 

femininitet samt konfrontera ett 

flertal orosmoment som 

presenterades av en så 
skrämmande verklighet. Det 

komplexa samspelet mellan att 

ha bröstcancer och att vara 

moder orsakade signifikant 

stress och emotionellt lidande 

för kvinnorna i studien, 

speciellt om barnen var mycket 

små. Oro kring hur de skulle 

förklara diagnosen för sina 

barn och den begränsade 

information som fanns 
tillgänglig för föräldrar till stöd 

för denna svåra uppgift.  

Grad I, 80%. 

Poängen dras 

främst ner av 

diskussion och 

slutsats som bara 

får medelmåttiga 

poäng. Annars god 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Davey, Tubbs, 

Kissil & Niño 

(2010) USA 

Att undersöka 

hur 

afroamerikanska 

ungdomar 

hanterar diagnos 

och behandling 
av bröstcancer 

hos förälder 

samt att 

identifiera 

kulturellt 

känsliga sätt att 

rekrytera och 

upprätthålla 

deltagare hos 

denna sårbara 

population i 

interventions- 
program. 

Kvalitativ 

metod. Cirka 

90 minuter 

långa 

fokusgrupps- 

intervjuer med 
ungdomar till 

bröstcancerpati

enter. 

Ungdomarna 

var 11- 18 år 

gamla.  

n= 12 

ungdomar 

Afroamerikanska ungdomar 

beskrev rädsla och osäkerhet 

kring förälderns dödlighet, 

deras oförutsägbara framtid och 

det obekväma att förhandla 

med bröstcancern i hela 
familjen. Ungdomarna beskrev 

att de kände sig förbisedda av 

sina familjer och 

onkologipersonalen som 

behandlade deras föräldrar. De 

fanns sig ofta i rollen att 

skydda sina föräldrar fysiskt 

och emotionellt.  

Grad I, 81,1 %. 

Artikeln fick bara 

0,5 poäng gällande 

etiska aspekter då 

den saknar att detta 

finns tydligt 
skrivet, men den 

gav känslan av att 

det ändå fanns en 

underliggande ton 

av etiskt 

resonemang. 



 

 

 

Författare 

Årtal Land Studiens syfte 

Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/bortfall) Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande kvalitet 

Elmberger, 

Bolund & 

Lützén (2000) 

Sverige 

Syftet med 

denna studie var 

att få en djupare 

förståelse för 

interaktionen 

mellan kvinnor 

som behandlats 

för bröstcancer 

och deras barn.  

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer med 

mödrar till barn 

mellan 4 och 

23 år, som 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer för 

2- 6 år sedan. 

Mödrarna fick 

själva välja 
platsen för 

intervjun.  

n=9 

mödrar 

Drastiska förändringar i livet 

hos dessa kvinnor upplevdes 

uttröttande. Osäkerhet och 

förlust av kontroll, rädsla för 

att dö och risken att inte få se 

sina barn växa upp eller att inte 

kunna ge sina barn tillräcklig 

uppmärksamhet var svårigheter 

som måste mötas. Bristen på 

information om vilka 

reaktioner de skulle kunna 

förvänta sig från sina barn 
gjorde familjesituationen svår. 

 

Grad I, 81,1 %. 

Urvalet var vagt 

beskrivet. Artikeln 

fick bara 0,5 poäng 

gällande etiska 

aspekter då den 

saknar att detta 

finns tydligt 

skrivet, men den 

gav känslan av att 

det ändå fanns en 

underliggande ton 
av etiskt 

resonemang.  

Forrest, 
Plumb, 

Ziebland & 

Stein (2006) 

Storbritannien 

Att utforska hur 
barn till mödrar, 

som nyligen 

diagnostiserats 

med bröstcancer, 

upplever sin 

moders sjukdom 

och den 

inledande 

behandlingen; 

att se skillnader i 

mödrarnas 

uppfattning av 
barnens 

kunskap.  

Kvalitativ 
metod. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med mödrar 

och barn i 

hemmiljö i 

ungefär 1 

timme.  

 n=37 
mödrar 

n=31 barn 

Barnen beskrev specifika 
aspekter i deras moders 

behandling som speciellt 

stressfulla (att se modern direkt 

efter operation, 

cellgiftsbehandling och 

håravfall). Barnen misstänkte 

att något var fel redan innan de 

fick veta diagnosen. Mödrarna 

missförstod ibland sina barns 

reaktioner och underskattade 

den emotionella påverkan eller 

kände inte igen barnens behov 
av mer förberedelse och 

åldersanpassad information om 

sjukdomen och dess 

behandling.  

Grad II, 70 %. Det 
finns inget 

beskrivet om något 

bortfall. Artikeln 

fick bara 0,5 poäng 

gällande etiska 

aspekter då den 

saknar att detta 

finns tydligt 

beskrivet, men den 

gav känslan av att 

det ändå fanns en 

underliggande ton 
av etiskt 

resonemang.  

Kissil, Niño, 

Jacobs, Davey 

& Tubbs 

(2010) USA 

Denna studie 

undersökte 

erfarenheter av 

posttraumatisk 

ökning bland 

tolv 
afroamerikanska 

ungdomar som i 

nuläget levde 

med en förälder 

med bröstcancer.  

Kvalitativ 

metod. Cirka 

90 minuter 

långa 

fokusgrupps- 

intervjuer med 
ungdomar till 

bröstcancer- 

patienter som 

diagnostiserats 

inom de senaste 

två åren.  

n=12 

ungdomar 

Ungdomarna i denna studie 

berättade om erfarenheter av 

hur att leva med en förälder 

med bröstcancer hade påverkat 

dem. De lämnade också 

kommentarer som visade att de 
hade vuxit i flera områden på 

grund av denna erfarenhet.  

Grad I, 91,1 %. 

God vetenskaplig 

kvalitet.  



 

 

 

Författare 

Årtal Land Studiens syfte 

Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/bortfall) Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande kvalitet 

Kristjanson, 

Chalmers & 

Woodgate 
(2004) Kanada 

Att få fram 

detaljerade 

beskrivningar av 
ungdomars 

behov av 

information och 

stöd i relation 

till mödrarnas 

bröstcancer.  

Kvalitativ 

metod. 

Ungdomar till 
mödrar i fem 

olika stadier av 

bröstcancer 

genomförde 

semi- 

strukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupps- 

intervjuer.  

n=31 

ungdomar 

Informationsbehovet beskrevs i 

förhållande till innehåll, källa, 

vikten av valet av tillfälle och 
sättet som informationen 

framfördes. Det mesta av 

informations- och stödbehovet 

möttes dåligt både inom och 

utanför familjen. Känsla av 

utanförskap i diskussioner om 

sjukdomen.  

Grad I, 84,4 %. 

God vetenskaplig 

kvalitet.  

Stiffler, 

Barada, Hosei 

& Haase 

(2008a) USA 

Att beskriva 

tonåriga döttrars 

erfarenheter av 

att uppfostras 
när deras mödrar 

diagnostiserats 

och behandlats 

för bröstcancer.  

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer med 

döttrar till 
mödrar som 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer i 

stadium I-III 

och som 

slutfört sin 

behandling.  

n=8 

ungdomar 

Döttrarnas uppfattning av 

informationstillfället om 

bröstcancerdiagnosen. Inte veta 

om de ville vara nära eller ha 
distans till sin moder. 

Upplevelser av moderns 

behandling och biverkningar. 

Att upprätthålla vardagen. Ökat 

ansvar.  

Grad I, 82,2 %. 

God vetenskaplig 

kvalitet.  

Stiffler, 

Haase, Hosei 

& Barada 

(2008b) USA 

Att beskriva 

mödrars 

erfarenheter av 

föräldraskap av 
tonåriga döttrar 

när modern 

diagnostiserats 

med och 

behandlats för 

bröstcancer.  

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer, med 

öppna frågor, 
med mödrar 

efter avslutad 

bröstcancer- 

behandling i 

stadium 0- IV.  

n=8 

mödrar 

Mödrar med bröstcancer som 

har döttrar i ungdomsålder, har 

flertalet behov och ansvar. 

Deras liv är komplicerade.  

Grad I, 80 % God 

vetenskaplig 

kvalitet.  

Watson et al. 

(2006) 

Storbritannien 

Att identifiera 

faktorer som kan 

kopplas till 

känslomässiga 

och beteende- 

relaterade 
problem hos 

barn i skolåldern 

som har en 

moder med 

bröstcancer. 

Kvantitativ 

metod. 

Individuella 

frågeformulär i 

tvärsnittsutföra

nde. Både 
mödrar, fäder, 

ungdomar samt 

lärare deltog.  

Mödrar 

n=107 

(n=63),           

Ungdom 

n=56 

(n=42),           
Fäder 

n=59 

(n=76),            

Lärare 

n=48 

(n=63) 

Problemrisker hos barn kopplas 

till låga nivåer av 

familjesammanhållning och låg 

känslomässig lyhördhet. 

Ungdomarna rapporterade 

kommunikationsproblem i 
familjen.  

Grad I, 86,7%. 

Stort bortfall av 

deltagare. I övrigt 

god vetenskaplig 

kvalitet.  

 



 

 

 

Författare 

Årtal Land Studiens syfte 

Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/bortfall) Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande kvalitet 

Zahlis (2001) 

USA 

Att beskriva 

barns oro när 

deras moder 

nyligt 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

i tidigt skede.  

Kvalitativ 

metod. 

Semistrukturera

de intervjuer 

med ungdomar 

11- 18 år. 

n=16 

ungdomar 

Barn till mödrar med 

bröstcancer upplever flera 

orosmoment gällande deras 

mödrar, deras familjer och dem 

själva. De försökte förstå deras 

mödrars sjukdom och 

funderade över hur det kunde 

påverka deras egna liv i 

framtiden.  

Grad I, 90 %. God 

vetenskaplig 

kvalitet.  

 


