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Sammanfattning 

 

Inledning 

Att vara tonåring och leva med en svårt sjuk och döende förälder är påfrestade 

och det finns en ökad risk att detta på lång sikt påverkar det psykologiska 

välbefinnandet. För att kunna stödja dessa tonåringar och förebygga risk för 

framtida psykisk ohälsa behöver vi ta reda på mer om deras upplevelser.  

Frågeställningar 

Hur upplever tonåringar att ha en svårt sjuk och döende förälder?  

- Upplevelse av den egna livssituationen 

- Upplevelse av familjens livssituation 

- Upplevelse av delaktighet 

- Upplevelse av förberedelse 

Metod 

Tematisk analys (Hayes 2000). Upprepade retrospektiva intervjuer med tonåringar 

som förlorat en förälder, som erhållit palliativ vård, inom ett år efter förlusten. 

Kvalitativ analys användes för att analysera resultatet. 

 

Resultat 

Samtliga tonåringar upplever ett ökat ansvar. Upplevelse av ensamhet är 

genomgående för samtliga tonåringar. De anpassar sig till den nya livssituationen 

med en sjuk och döende förälder genom att vara lojal sina föräldrar. För att förstå 

att föräldern är svårt sjuk och döende är de beroende av den information de får av 

sina föräldrar och de förbereder sig genom att iaktta den sjuke förälderns symtom 

och därmed förstå. För att hantera dessa upplevelser har stöd varit avgörande för 

hur de hanterat upplevelsen. 

 

Diskussion  

Samtliga tonåringar hade bristfälliga kunskaper om hur sjukdomen och 

behandlingen påverkade deras förälder. Det kan ha bidragit till upplevelse av 

ansvar och ensamhet. För att kunna förbereda sig på förälderns död och minska 

dessa upplevelser behöver föräldrar och tonåringar ett ökat stöd av vården. 

 

Nyckelord: döende förälder, barn, cancersjuk förälder, förberedelse, palliativ vård 
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Abstract 
 

Background 

Being a teenager living with a dying parent is well known to be distressing with a 

significant impact on teenagers’ psychological well-being. To support teenagers 

and prevent long-term psychological consequences we need to find out more 

about teenagers experiences. 

Aim 

How do teenagers experience living with a terminally ill dying parent? 

- Experience of their own life circumstances 

- Experience of their family life circumstances  

- Experience of participation 

- Experience of preparation 

Method 

Repeated qualitative interviews were conducted with ten teenagers who had lost a 

parent within a year. The parent had received specialist palliative care by the time 

of death. Qualitative content analyses (Hayes 2000) were used for analyses of the 

result. 

 

Results 

All teenagers experienced increased responsibility. While carrying this responsibility 

they experienced loneliness and tried to adjust to the situation in different ways by 

being loyal to their parents. In their process to understand that the parent is dying 

they prepared by observing and trying to make sense of the illness symptoms they 

notice. To deal with these experiences support has been determinant for how they 

deal with the experiences. 

 

Discussion  

All teenagers had poor knowledge of how illness and treatment influenced their 

parent. That might have led to experiences of responsibility and loneliness. To 

prepare for the death of their parent and decrease these experiences, the parents 

and teenagers need increased support from healthcare. 

 

Keywords: dying parent, children, parent´s cancer, coping, palliative care 
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1  Inledning 

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

(HSL) och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område (LYHS), som innebär att barns behov av information, råd och stöd 

särskilt skall beaktas av hälso-och sjukvården och dess personal om barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har 

en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. En av Barnkonventionens artiklar 

innefattar också stöd i föräldra-ansvaret (artikel 18). Barnpsykiatrikommittén, 

(SOU 1998:31, s.128), uppmärksammade att barn till föräldrar med allvarlig 

sjukdom utgjorde en särskilt sårbar riskgrupp som i många sammanhang 

identifieras som ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Inom hälso- och sjukvården vet man idag ganska lite om hur barn och tonåringar 

upplever tiden innan man mister sin förälder. Särskilt lite vet man om hur det är 

att som tonåring ha en svårt sjuk förälder. Att vara närstående till en svårt sjuk 

förälder är en ny och påfrestade situation som kan leda till negativa konsekvenser.  

För att kunna stödja dessa tonåringar och förebygga risk för framtida psykisk 

ohälsa behöver vi ta reda på mer om deras upplevelser. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Döden är en oundviklig  del en del av vårt liv. Att själv vara döende eller vara 

närstående till någon som skall dö påverkar våra liv och medför många olika 

tankar och funderingar. Vårt enskilda liv är i sin tur en del av ett större 

sammanhang, vi är beroende av andra och lever vårt liv i relation med andra. Död 

och döden hanteras olika och personligt oavsett om man är barn eller vuxen eller 

om man är medveten eller omedveten om att den sjuke föräldern skall dö 

(Ternestedt, 1998). 

Palliativ vård är vård i livets slutskede vilket innebär att patientens sjukdom inte 

längre är botbar. Även om sjukdomen är obotbar innebär det inte att alla patienter 

som vårdas inom palliativ vård snart skall dö. I dag kan man trots en  obotbar 

cancersjukdom leva en längre tid med hjälp av behandlingsåtgärder såsom 

cytostatikabehandling, strålbehandling och andra läkemedel som kan verka 

symtomlindrande och livsförlängande (Strang, 2012). 

 

2.1 Anknytningsteori 

Anknytningssystemet är igång under hela livet, men är mest aktiverat under 

barndomen och väcks till liv i hot- och separationssituationer (Lennéer Axelsson, 

2010). Förmågan att hantera separation och förlust är beroende av vilka 

anknytningserfarenheter ungdomen och dess föräldrar bär med sig. Många 

tonåringar betraktar anknytningsbanden till föräldrarna mer som en begränsning, 

medan andra kan använda sig av samma band för att utvecklas och bli mer 

självständiga. Ungdomars psykologiska och praktiska frigörelse från 

ursprungsfamiljen underlättas av trygga anknytningsrelationer till föräldrarna, som 

består långt efter tonåren och fördjupas när tonåringen så småningom själv blir 
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förälder. Anknytningssystemet aktiveras i farofyllda situationer. Av det följer att 

ett aktiverat anknytningssystem alltid är förenat med starka känslor som rädsla och 

ilska. För många trygga unga vuxna är det först när något verkligt dramatiskt 

händer som anknytningsaspekter åter blir en viktig del av relationen till den egna 

föräldern. Tonåringar med trygg anknytning kan aktivt undvika att söka sig till 

föräldrarna, just när anknytningssystemet är aktiverat, därför att tonåringens 

behov av att hävda sin autonomi tar överhanden. För ungdomar med otrygg 

anknytning är situationen i likhet med vad som gäller för otrygga mindre barn, 

mer komplicerad. De står inför en övermäktig uppgift, som innebär att de bär på 

starka negativa känslor, samtidigt som de saknar tilltro till förälderns förmåga att 

hjälpa dem hantera dessa känslor. Resultatet blir i värsta fall att den känslomässiga 

regleringsförmågan bryter samman och att tonåringen hanterar sina motstridiga 

känslor med olika typer av utagerande eller självskadande beteende (Broberg et al, 

2010). 

 

2.2 Utvecklingspsykologi 

Tonårstiden innebär en övergång mellan barndom och vuxenhet. Tonåringar ska 

frigöra sig känslomässigt från sina föräldrar och skapa andra nära relationer. De 

har ofta ett intensivt känsloliv och ställs inför utmaningen att bemästra sin ”nya” 

kropp och vuxna sexualitet. Förmågan att tänka mer abstrakt möjliggör ett 

reflekterande över teorier, ideal och metaforer och de kan på ett nytt sätt engagera 

sig i t.ex. existentiella frågor. Förutom att de har en sjuk och döende förälder så 

befinner sig ungdomarna också i en period i livet då de samtidigt skall hantera 

separation och individualisering. Socialisering sker framförallt med vänner och 

under den här perioden är det inte säkert att de söker stöd hos sina föräldrar eller 

andra vuxna (Havnesköld, Risholm Mothander, 2010). 

Frigörelse från föräldrarna innebär mognad och kunskap i förhållande till förluster 

och separationer; dödsfall kan inverka negativt på den utvecklingen. Intensiteten i 

känslorna under denna tid kan göra att ungdomar i högre grad än yngre barn 

skjuter undan och undviker känslorna. Deras sorgereaktioner uttrycks därmed i 

större utsträckning i yttre beteende och i konflikter med omgivningen eller genom 

att de överförs på andra personer och objekt (Dyregrov, 1990). 

 

3 Tidigare forskning 

Vid sökande av tidigare forskning inom området hittades inga erfarenhetsbaserade 

studier varför jag valt att ta bort den rubriken. Däremot fanns flera empiriskt 

vetenskapliga studier vilka ligger till grund för genomförandet av uppsatsstudien. 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Studierna visar på den sårbara livssituation tonåringar befinner sig i med en 

allvarligt sjuk och döende förälder samt risk för framtida ohälsa. Och författarna 

till de olika studierna presenterar liknande slutsatser, att förlora en förälder är en 

svår livshändelse som påverkar varje familjemedlem och att det därför måste 
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finnas psykosocialt stöd. Föräldrar behöver uppmuntras att tala med sina barn om 

sin situation för att förbereda dem på kommande händelser och att stödja 

föräldrarna i syfte att erbjuda hjälp till de tonåringar som behöver för att 

förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. 

Under 2013 publicerades två svenska studier där mer än 600 unga personer som 

förlorat en förälder i cancer när de själva var mellan 13 och 16 år gamla deltog. 

Ungdomarna besvarade en studie-specifik enkät 6-9 år efter förälderns dödsfall. 

Den ena studien visade att tonåringar som mist en förälder har en ökad risk att 

utveckla självskadebeteende (Bylund Grenklo m. fl., 2013). Den andra studien av 

samma forskare visade att tonårsbarns tillit till en döende förälders vård var högst 

om familjen hade fått ett informerande samtal före dödsfallet (Bylund Grenklo 

m.fl., 2013). 

Rainville m.fl. (2012) har i en kanadensisk explorativ studie frågat ungdomar 

mellan 12 och 18 år vars föräldrar hade en avancerad cancersjukdom om 

psykologisk stress. Syftet var att ta reda på om de upplevde mer psykologisk stress 

än andra ungdomar i populationen i övrigt. Resultatet av studien visade att de 

äldre tonåringarna mellan 15 och 18 år upplevde mer stress än de yngre 

tonåringarna mellan 12 och 14 år samt att de äldre tonåringarna upplevde generellt 

mer stress än andra tonåringar. 

I en annan svensk studie har Rostila och Saarela (2011) visat att barn i åldern 10-

18 år som förlorat en förälder löper dubbelt så stor risk för tidig död jämfört med 

barn vars båda föräldrar lever. Syftet med studien var att undersöka om en 

förälders död inverkar på barns risk för dödlighet. En mors död verkade ha en 

starkare inverkan än en fars död, onaturlig avlidna föräldrar hade ett starkare 

inverkan än de som avled av naturliga skäl och manlig avkomma verkade mer 

sårbara än kvinnlig avkomma. En förälders död med efterföljande sorg betraktas 

som en traumatisk livshändelse som ökar stressnivån hos barn och ökar deras 

känslighet för sjukdom och ohälsa. 

Buchwald m.fl. (2011) har i en dansk studie intervjuat 7 barn mellan 11-17 år om 

hur de hanterade sina liv när deras mor eller far var allvarligt sjuk och döende. 

Syftet med studien var att beskriva och förstå hur barn hanterade sitt liv när en 

mor eller far är döende. När barn lever i en familj med en döende mor eller far 

upplever de att deras hem omvandlas från en trygg bas till ett dödens väntrum. 

Barnen använder sig av olika sätt att hantera konfrontationen med döden, såsom 

att omvandla situationen till något positivt, genom magiska tankar söka kontroll 

eller att kalkylera med statistiska möjligheter. Oron över att förlora en förälder 

visade sig bli mer akut i samband med diagnos och när föräldern hälsa 

försämrades. I studien fokuserade de på barns liv med en döende förälder men 

inkluderade inte de relationella aspekterna som är en viktig och väsentlig aspekt i 

barnens liv. MacPherson (2005) har i en skotsk studie utforskat ämnen och 

svårigheter som inverkade när den överlevande föräldern ställdes inför att berätta 

för sina barn att barnets sjuke förälder skulle dö. Det fanns ett klart samband 

mellan den grupp av föräldrar som hade förmågan att prata med sin partner om 

döden och att berätta och förbereda barnen. När den döende föräldern inte kunde 

tala om förberedelse så blev det inte av för att den friske föräldern följde dennes 
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exempel. Den friske föräldern hade svårt att agera mot den döende förälderns vilja 

oavsett vad de själva tyckte. Det skulle kunna utgöra ett viktigt samband för 

konsekvensen och personalen som arbetade med att stödja båda föräldrarna. 

Endast i två av de tillfrågade nio familjerna hade man förberett barnen på att den 

sjuke föräldern skulle dö. Undvikande av att tala med barn skyddar dem inte från 

tankar på död utan lämnar dem ensamma med deras tankar. 

Helseth och Ulfsaet (2003) har i en norsk studie intervjuat barn mellan 7 och 12 år 

om deras mående och anpassningsförmåga under en period av cancersjukdom i 

familjen. Förälderns sjukdom påverkade starkt barnens dagliga liv på olika sätt. 

Barnen oroade sig, var ledsna, kände sig rädda och det var svårt att hantera den 

typen av känslor. Studien visade på barnens olika sätt att hantera situationen 

genom att gå in och ut i dessa känslor för att upprätthålla en balans i tillvaron. 

Generellt rapporterade de att de mådde bra men det kostade på att hålla skenet 

uppe och deras livskvalitet föreföll vara skör. 

Salander (2003) har i sina svenska studier visat att anhöriga i samband med vissa 

cancerformer mår betydligt sämre än patienten och upplever mer ångest och 

förtvivlan. Det är också de som måste hantera vardagen och ta hand om barn- 

samtidigt som de har sin egen oro för den sjuke eller sin stegvisa sorg inför sin 

partners stundande död. Inte sällan utvecklar dessutom barn symtom på grund av 

livsläget i familjen. Han eller hon kan behöva en helt egen läkar- eller 

kuratorskontakt. Behandling av cancersjuka sker numera i hemmet vilket ställer 

högre krav på partnern och familjen. Man ska skjutsa till sjukhus, vara ett 

känslomässigt stöd och ta större del av det praktiska arbetet hemma. Därutöver 

har man både sina egna och eventuella barns emotionella kris- och 

sorgereaktioner (Lennéer, Axelson, 2010). 

 

4 Syften och frågeställningar 

Studiens syfte är att öka kunskapen om tonåringars upplevelser av att ha en svårt 

sjuk och döende förälder. I förlängningen syftar studien till att utveckla stöd till 

tonåringar under pågående vårdtid.  

Den övergripande frågeställningen är: 

- Hur upplever tonåringar att ha en döende förälder? 

Specifika frågeställningar rör tonåringens 

- upplevelse av den egna livssituationen 

- upplevelse av familjen livssituation 

- upplevelse av delaktighet 

- upplevelse av förberedelse 

5 Metod 

Studien genomförs som en retrospektiv beskrivande studie med halvstrukturerade 

intervjuer med tonåringar om deras upplevelser av att ha en döende förälder. 
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5.1 Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagare mellan 13 år och 19 år som varit närstående till en 

förälder som vårdats för allvarlig sjukdom och avlidit för 3-12 månader sedan 

inbjöds att delta i studien. För inklusion i studien gav efterlevande förälder sitt 

medgivande för de tonåringar som inte var fyllda 18 år vid intervjutillfället. 

Studien omfattades av två kliniker, Hospice kliniken Ersta sjukhus och Capio 

Palliativa enheten Dalens sjukhus. Verksamheter för de aktuella vårdenheterna där 

studien utfördes fick skriftlig och muntlig information om studien. Skriftligt 

medgivande från respektive verksamhetschef inhämtades. De båda klinikerna 

vårdar patienter i hemmet och på avdelning vilket gör att tonåringens sjuke 

förälder erbjudits liknande möjlighet till vård. Inbjudan att delta i intervjustudien 

skickades till 13 tonåringar som förlorat en förälder. Tio tonåringar tackade ja till 

att delta i studien, fyra vars förälder varit inskriven på Hospice kliniken Ersta 

sjukhus och sex vars förälder varit inskriven på Capio Palliativa enheten Dalens 

sjukhus. Av de tio undersökningsdeltagarna var tre flickor och sju av dem pojkar. 

Deras ålder varierade mellan 14 och 19 år. Av tio undersökningsdeltagare var det 

tre av dem som förlorat den biologiska förälderns nya partner. Då även dessa tre 

undersökningsdeltagare har levt i samma hushåll på heltid eller deltid har de 

inkluderats. Även om det inte är den biologiska föräldern som avlidit benämns 

den sjuke i materialet som den sjuka föräldern och bedöms ingå i 

undersökningsdeltagarens familjesystem. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Med hänsyn till undersökningens syften och relativt känsliga frågeställningar 

genomfördes intervjun med informella, samtals artade frågor styrda av en 

intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna inleddes med att tonåringen ombads berätta 

om den sjuke förälderns sjukdom vilket blev en naturlig inledning på det fortsatta 

samtalet. Varje tonåring intervjuades vid två tillfällen för att få ett rikare 

datamaterial. Intervjuerna analyserades med s.k. tematisk analys (Hayes, 2000). 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

En journalgranskning genomfördes på de två deltagande palliativa enheter som 

ingår i studien för att finna de patienter som hade tonårsbarn under vårdtiden. 

Samtliga tonåringar som vid granskningstillfället mist en förälder för 3-12 

månader sedan inbjöds att delta i studien. Den efterlevande föräldern erhöll ett 

brev med information om studiens syfte, metoder, övergripande plan, 

forskningshuvudman och kontaktperson samt frivillighet att delta och möjlighet 

att avbryta deltagande och en fråga om deras medgivande till att deras tonåring 

inbjöds att delta i studien. Tillsammans med förälderns information skickades 

också inbjudan till tonåringen med förfrågan om deltagande i intervjun. Efter 1 till 

2 veckor följdes inbjudan upp med ett telefonsamtal till berörd förälder. Efter 

förälderns medgivande kontaktades tonåringen för att efterhöra om deras 

deltagande i studien och tid för intervju planerades. Skriftligt godkännande 
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inhämtades från förälder och tonåring. Tonåringen informerades om att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. För att eliminera risk för 

identifiering av deltagare i studien upprättades en kodlista. Namn och 

personuppgifter ersattes med nummer. Kodlistan förvarades inlåst i skåp på 

Palliativt forskningscentrum, Ersta sjukhus, dit enbart forskare för studien hade 

tillgång. Kodlista, inspelat material från intervjuer, utskrifter från intervjuer, dvs. 

all rådata, förvarades inlåsta med tillgång enbart från forskarna fram till att studien 

slutförts och materialet förstörts. Vid det andra intervjutillfället erhöll 

tonåringarna en bok om sorg som tack för sin medverkan, Sorgboken av Maria 

Farm, som vänder sig till barn och unga som förlorat en förälder. 

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ metod, s.k. tematisk analys (Hayes, 

2000) i samarbete med forskare på Palliativt forskningscentrum Ersta Sköndal 

högskola Ersta sjukhus. Data lästes upprepade gånger tills materialet var bekant 

och man började få upplevelse av att se de deltagande tonåringarnas perspektiv. 

Därefter markerades meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

lästes flertal gånger och kondenserades ytterligare i ett nästa steg. 

Meningsenheterna kodades och sorterades därefter i syftet att finna teman. 

Kodning och tematisering diskuterades vid upprepade tillfällen under analysens 

gång. 

 

5.5 Genomförande 

Undersökningsdeltagarna valde plats för intervjun. Två av tio deltagare 

intervjuades i sitt hem. Övriga undersökningsdeltagare intervjuades på 

Hospicekliniken Ersta sjukhus. Varje deltagare intervjuades vid två tillfällen. De 

öppna intervjuer med tonåringar genomfördes som ett samtal med syfte att låta 

dem berätta om sina upplevelser av att ha en allvarligt och svårt sjuk förälder. 

Intervjuerna bandades och transkriberades. Det första tillfället var mellan 30 min 

och 55 min. Det andra intervjutillfället mellan 10 min och 40 min. Intervjuerna 

genomfördes under mars, april och maj 2013. Mellan det första och andra 

intervjutillfället var det en till fyra veckor. 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Studien ingår i ett forskningsprojekt vid Hospicekliniken Ersta sjukhus och etiskt 

tillstånd har inhämtats från Regionala Etikprövningsnämnden Stockholm, 

diarienummer 2013/251-31/5. En vägledande etisk princip är att inte skada 

studiedeltagarna som deltar i intervjun. Att intervjua tonåringar som mist en 

förälder kan vara förenat med flera etiska problem. En etisk konflikt kan finnas 

mellan den kunskap forskaren söker och skyldigheten att inte skada 

intervjupersonerna genom att ställa frågor som kan väcka starka känslor relaterade 

till den livssituation de befinner sig i. Tonåringarna uppmuntrades att berätta om 

sina upplevelser av att ha en allvarligt och svårt sjuk döende förälder. Intervjuerna 
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med tonåringarna krävde stor lyhördhet och erfarenhet från samtal med unga 

vuxna hos den som genomförde intervjuerna. Tonåringarna intervjuades efter sin 

förälders död och intervjuaren behövde därför vara särskilt uppmärksam och 

beredd på de känslor som kunde väckas. För efterlevande förälder kunde det 

upplevas som svårt att utsätta sin tonåring för ytterligare påfrestning som en 

intervju kunde tänkas innebära. Risken för att riva upp sår som börja läka kunde 

för föräldrarna innebära en känsla av att vilja skydda sitt barn från ytterligare 

svårigheter. Det var därför av stor vikt att informera föräldern om att personen 

som intervjuar hade många års erfarenhet av att arbeta inom palliativ vård och 

terapeutiskt arbete. Det var viktigt att intervjuaren vägleddes av respekt för 

tonåringens integritet och privatliv samt var observant på oviljan att diskutera 

vissa frågor. Intervjuaren måste vara medveten om att tonåringen kunde börja 

reflektera över sin situation i nuläget men också tänka tillbaka på tiden då 

föräldern levde. Intervjuaren kunde i dessa intervjuer möta personer med behov 

av extra samtal. Om intervjuaren upptäckte behov som inte kunde tillfredsställas 

inom studiens resurser och om starka känslor uppkom som intervjuaren själv hade 

svårt att hantera, kunde hänvisningar göras till den vårdenhet där föräldern 

vårdats, för möjlighet till samtal med vårdpersonal eller kurator. 

 

7 Resultat 

Analysprocessen resulterade i fem teman som presenteras med underrubriker. 

Under varje tema vävs citat av tonåringarna in för att på så sätt ge läsaren en bild 

av undersökningens resultat, tonåringarnas upplevelser. 

 

Att tonåringar upplever ett ökat ansvar 

 

Att de anpassar sig till den nya livssituationen med sjuk och döende förälder 

genom att vara lojal sina föräldrar 

 

Att de för att förstå att föräldern är svårt sjuk och döende förbereder sig genom att 

iaktta den sjukes symtom och därmed förstå 

 

Att upplevelsen av ensamhet är genomgående för samtliga tonåringar 

 

För att hantera dessa upplevelser har stöd varit avgörande 

 

I resultatet framgår att tonåringarna har bristande kunskaper om sjukdomens och 

behandlingens påverkan på föräldern. Detta kan ha betydelse för deras upplevelse 

av ansvar, ensamhet, anpassning och förberedelse. För att hantera dessa 

upplevelser har stöd varit avgörande. 

7.1 Upplevelse av ansvar 

Tonåringarna beskrev upplevelse av att ha ansvar. Under förälderns sjukdom 

upplevde tonåringarna ansvar på olika sätt. De som i stor utsträckning upplevde 

ansvar upplevde i högre utsträckning en känsla av ensamhet. Ett par av 
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tonåringarna som beskrev ansvar reflekterade över upplevelsen och gav uttryck 

för att det kanske varit lärorikt och en del i deras mognad och utveckling. 

Tonåringarnas upplevelse av stöd påverkade deras upplevelse av ansvar. De 

tonåringar som upplevt sig ha stöd i någon form hade mindre upplevelse av 

ansvar och de tonåringar som upplevde bristande stöd beskrev i högre grad 

upplevelse av ansvar. 

 

7.1.1 Ansvar för den sjuke föräldern 

Upplevelse av ansvar för den sjuka föräldern var extra starkt hos de tonåringar 

som beskrev att de hade en nära relation till den sjuka föräldern. Någon tonåring 

uttryckte att oron för den sjuka förälderns mående gjorde att tonåringen tog på sig 

ett ansvar för den sjuke föräldern även då de inte var tillsammans ”Jag blev verkligen 

helt galen så, så att man var ju ständigt orolig så klart”. Tonåringen hade svårt att koppla 

av från sin upplevelse av ansvar för den sjuke föräldern. För dessa tonåringar 

innebar ansvaret för den sjuka föräldern att de valde bort andra sociala relationer 

som t.ex. med vänner och prioriterade tillvaron med den sjuka föräldern. En 

tonåring som vårdade sin sjuka förälder i hemmet berättade ”Vi vårdade henne 

hemma, det var hennes önskan och jag ville inte att hon skulle gå bort på sjukhus”. En av 

tonåringarna som stod sin förälder nära berättade ”..blev min besatthet, bara vara 

hemma med dom och inte göra något annat…mina kompisar slutade höra av sig till mig för att 

jag hörde ju inte av mig till dem, jag var ju bara, bara hemma hela, hela tiden”. En annan 

tonåring tog ansvar för att föräldern uppsökte sjukvård, tröstade sin förälder och 

skyddade föräldern från icke önskade relationer och blev till en resurs för den 

sjuke föräldern. En annan tonåring berättade att omgivningen ifrågasatte ansvaret 

som tonåringen tog för den sjuka föräldern. ”Vissa säger att det är för mycket ansvar 

men jag tycker inte det. Jag tror att jag hade mått sämre om jag inte hade gjort det” och 

resonerade med sig själv om ansvaret under förälderns sjukdomstid ”Jag tänker 

liksom, åker jag inte dit, händer det något så kommer jag ångra det jättemycket”. 

 

7.1.2 Ansvar för den friske föräldern 

Ansvaret för den friska föräldern var extra påfallande hos de tonåringar som stod 

sin friska förälder nära. Några tonåringar beskrev upplevelse av oro för den friske 

förälderns mående och tog på sig ansvar för denna genom att försöka avlasta och 

underlätta på olika sätt. En tonåring tog ansvar för att den friska förälderns fick i 

sig mat ”hon var där större delen av dagen…då försökte jag se till att det fanns någonting att 

äta när hon kom hem..” . Oron för den friska förälderns psykiska mående gav också 

upphov till oro för egen del. En tonåring uttryckte ”jag var orolig för mamma…att hon 

skulle bli deprimerad …när pappa dog..” 

 

7.1.3 Ansvar för hemmet 

När den sjuka inte längre kunde ta del i familjesystemet som tidigare förändrades 

familjens roller och tonåringarna beskrev att det skedde en omfördelning av 

ansvaret för de vanliga sysslorna i hemmet, såsom ansvar för husdjur, tvättning, 

städning och matlagning. Tonåringarna tog i olika utsträckning ett ökat ansvar för 



 
 

12 
(28) 

 

 

hemmet. I de familjer tonåringen hade samtal med en eller båda föräldrar om 

förälderns allvarliga sjukdom och död bidrog det till upplevelsen av att familjen i 

högre utsträckning tydligt delade på ansvaret för att hemmet skulle fungera och 

tonåringens upplevelse av det enskilda ansvaret för hemmet var mindre. En 

tonåring berättade hur de började hjälpas åt i familjen ”vi hjälps åt med tvätten…vi 

går och handlar, vi gör allting, vi städar, så det har ju inte varit några problem alls”. De 

tonåringar som beskrev upplevelse av att hemmet inte fungerade som tidigare tog 

ett större ansvar för att det skulle fungera hemma. Tonåringarna förklarade det 

med att föräldrarna inte klarade av att sköta hemmet som tidigare, den sjuke 

föräldern klarade inte av att sköta de vanliga sysslorna och den friska föräldern var 

hårt belastad och besökte den sjuke föräldern på sjukhus. De fanns de tonåringar 

som inte alls upplevde ett ansvar för hemmet. De beskrev i stället att den friska 

föräldern tog ett större ansvar för hemmet. 

 

7.1.4 Ansvar för dem själva 

Känsla av ensamhet, då den friska föräldern spenderade mycket tid hos den sjuka 

gjorde att samtliga tonåringar tog ett ökat ansvar för sig själva. För att inte oroa 

sina föräldrar och ytterligare försvåra situationen tog de ett ökat eget ansvar för 

sig själva genom att t.ex. inte visa sina känslor. En tonåring berättade ”..jag beter mig 

inte så nere och deprimerad när jag är hemma för då tänker jag att det behöver inte dom...”. 

Oron för den friska förälderns mående gjorde att de för att avlasta den friska 

föräldern tog ökat ansvar för sig själva. En tonåring höll sig borta från hemmet 

för att inte vara till ytterligare belastning och berättade ”hon hade det skitsvårt…slet 

som ett djur..då ville jag verkligen inte vara hemma”.  

 

7.1.5 Ansvar för syskon 

Några av tonåringarna hade yngre syskon som de upplevde sig ha ett ökat ansvar 

för. En av tonåringarna berättade om upplevelsen av att ha ansvar för sitt yngre 

syskon genom att vilja skydda sitt yngre syskon från besked om att föräldern 

kommer dö av sin sjukdom ”man ville inte säga till henne att mamma kommer att dö”. 

En av de sjuka föräldrarna uttryckte också en önskan att tonåringen ska ta hand 

om det yngre syskonet vilket ökade tonåringens upplevelse av ansvar. 

 

7.2 Anpassning till förändrad livssituation 

Livet pågår och för att familjen skall fortsätta att fungera berättade tonåringarna 

att familjen omorganiserade sig och anpassade sig efter den uppkomna situationen 

med en sjuk förälder. En tonåring berättade ”Vi sa det att vi försökte hålla vardagen 

precis som den var sedan innan han fick cancer”. Tonåringarna anpassade sig i hög 

utsträckning till den sjuke förälderns förhållningssätt till sjukdomen och var lojal 

sin förälder som kämpade för att klara av tillvaron med sjukdom och behandling. 

Flera av tonåringarna beskrev att det blev till en rutin att leva med en sjuk 

förälder, en tonåring sa ”kanske låter lite hemskt men man var lite van”. När tillvaron 

med en sjuk förälder blev till en rutin i vardagen ledde det för flera av 

tonåringarna till att det var svårt att förstå att föräldern var svårt sjuk och döende. 
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En tonåring berättade ”man fick ju svaret att typ, ja, det är bra, så man trodde ju 

fortfarande inte riktigt….så det var väldigt svårt att förstå att han, ja skulle dö förr eller 

senare”. I en familj beskrev tonåringen att familjen anpassade till sig till den sjuka 

förälderns positiva förhållningssätt och vilja att kämpa för sin överlevnad ”Hon 

ville att alla skulle kämpa med henne…var  jätteglad när det gick bra och när det inte gick bra, 

det kommer gå bra nästa gång, nu kör vi!” och tonåringen berättade att det ledde till 

ambivalenta tankar, ”Sa hon så för att vi verkligen skulle känna så eller typ undvek hon att 

vi skulle tänka mer realistiskt”. En tonåring anpassade sig till den sjuke förälderns 

förhållningsätt att inte vilja tala om sin sjukdom och död genom att försöka tolka 

anledningen, ”ville kanske inte tänka på det, att hon skulle dö… hade väl dödsångest och 

ville inte lämna sin son..”. Att leva med sin sjuka förälder under lång tid kan innebära 

att man anpassar sig, vänjer sig, vid att leva med en sjuk förälder och det blir svårt 

att förstå förälderns försämring som ett tecken på att den skall dö. Efter en tids 

sjukdom anpassade sig familjen till den uppkomna livssituationen. En av 

tonåringarna berättade om när föräldern vårdades inneliggande på vårdavdelning, 

”till slut så blir man ju van, man visste att mamma var där borta…jag åkte dit när jag ville”. 

En tonåring berättade att man vande sig vid att den sjuke föräldern inte längre 

klarade av att göra saker som den gjort tidigare ”allt var ganska normalt, inte som 

innan….man vande sig vid det ständiga kaoset”. Till exempel uttryckte en av 

tonåringarna under förälderns sista tid i livet att det var svårt att förstå att 

föräldern var döende ”Förra gången det var så här…löste det sig”. Föräldern dog kort 

efter och tonåringen upplevde att döden kom plötsligt då föräldern varit sjuk en 

längre tid och klarat av tidigare kriser i sjukdomen. 

 

7.3 Förberedelse på förälderns död 

Tonåringarna förberedde sig på den sjuke förälderns död på olika sätt. Samtliga 

tonåringar fick information om sjukdom och prognos av sina föräldrar och de 

berättade om sin förälders sjukdom och diagnos. De fick veta att sjukdomen var 

allvarlig men saknade kunskaper om sjukdomens förlopp. Några tonåringar fick i 

sent sjukdomsskede information av sjukvårdspersonal om att föräldern var 

döende. Tonåringarna hade generellt bristande kunskaper om sjukdomens och 

behandlingens påverkan på den sjuke förälderns mående. Tonåringarna 

förberedde sig på att förlora sin förälder genom att försöka skapa förståelse på 

olika sätt, genom att iaktta den sjuke förälderns mående och att tolka given 

information de fått av sina föräldrar och jämföra med den sjuke förälderns 

tidigare mående. Någon tonåring berättade om sina tankar när föräldern 

försämrades ”Man började tänka mer och mer på att det inte går bättre på samma sätt som 

tidigare”.  Beroende på förälderns sjukdomstid och tonåringens ålder upplevde 

tonåringarna i varierande utsträckning att de varit förberedda på sin förälders död. 

De äldre tonåringarna var i högre utsträckning förberedda på förälderns död. 

Tonåringarna upplevde oro, rädsla och ovisshet vilket gav dem en känsla av 

ensamhet som påverkade deras förmåga att förstå att föräldern var allvarligt sjuk 

och döende. Någon tonåring visste att föräldern kunde dö när som helst men 

beskrev att det var svårt att ta in och att förbereda sig ”Jag har inte tänkt på någonting 

alls. Jag har bara låtit allt hända liksom”. Trots att samtliga tonåringar upplevt att de 
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vetat om att föräldern var döende upplevs döden komma plötsligt. En tonåring 

uttrycker ”Det kom ju som en chock liksom men ändå jag var ju lite förberedd” och en 

annan tonåring uttryckte ”Man förstod inte riktigt att han skulle dö men man fattade ju det 

i bakhuvudet, längst inne”. Förmågan att förstå och förbereda sig på förlusten av 

föräldern påverkades av tidigare erfarenheter såsom erfarenhet av att tidigare ha 

förlorat en förälder och erfarenhet av föräldrars separation. En av de intervjuade 

tonåringarna hade några år tidigare förlorat en förälder i cancersjukdom vilket i 

hög grad påverkade tonåringens förberedelse för att åter igen förlora en förälder. 

Tonåringen berättade ”…redan där började jag stänga av…redan då gick jag in i mig själv 

istället…för att kunna prata om det”. Tonåringen upplevde att rädslan blev till ett 

hinder och påverkade förmågan att tala med sin sjuke förälder om att föräldern 

skulle dö. Samtliga tonåringar var informerade om att föräldern var allvarligt sjuk 

och att sjukdomen inte gick att bota. I de familjer tonåringen hade samtal med en 

eller båda föräldrar om förälderns allvarliga sjukdom och död bidrog det till en 

upplevelse av att vara förberedd på förälderns död. Tonåringarna visste att 

föräldern skulle dö men inte när. Upplevelsen av ovisshet om när föräldern skulle 

dö blev till egna tolkningar för tonåringarna. En tonåring berättade om sina 

förhoppningar efter att de fått besked av en läkare om förälderns sjukdom och 

behandling ”... det kan gå att göra det, liksom förlänga livet sa han om de kör behandlingen. 

Så jag hade ju räknat med några år, ett eller två…”. Att inte veta när föräldern skall dö 

bidrog för några av tonåringarna till upplevelse av att döden kommit plötsligt. 

 

7.4 Upplevelse av ensamhet 

Genomgående för tonåringarna var upplevelse av ensamhet. Att ha en nära 

relation till den sjuke oavsett om det var den biologiska föräldern eller den friska 

förälderns nya partner inverkade på deras upplevelse av ensamhet. Hälften av 

tonåringarna hade tidigare erfarenhet av föräldrars separation. Av dessa fem var 

det för två av tonåringarna den biologiska föräldern som var döende och för de 

tre andra tonåringarna var det förälderns nya partner som var döende. I de fall 

tonåringen upplevde sig ha en nära relation till den sjuke beskrev de samma 

upplevelse av ensamhet som om det vore en biologisk förälder. För de tonåringar 

som inte upplevt sig ha en nära relation till den sjuke var deras upplevelse av 

ensamhet mer sammankopplade med hur den friska föräldern förhöll sig till att 

förlora sin partner. Då den friska föräldern var ledsen gav det upphov till 

funderingar om egna känslor ”varför är inte jag ledsen, är det något fel?”. Tonåringarna 

upplevde ensamhet då den friska föräldern tillbringade mycket tid hos den sjuke 

”hon var nästan aldrig hemma”. I de familjer tonåringen hade samtal med en eller 

båda föräldrar om förälderns allvarliga sjukdom och död beskrev de att tilliten till 

någon eller båda föräldrar utgjorde ett gott stöd och bidrog till mindre känsla av 

ensamhet. Upplevelsen av närhet och avstånd till den friska föräldern och den 

sjuka föräldern var starkt förknippat med upplevelse av tillit. Starkare upplevelse 

av tillit minskade upplevelse av ensamhet. Ensamhet upplevdes i högre 

utsträckning hos de tonåringar som beskrev mindre närhet till sina föräldrar. 

Rädslan för att förälderns död gav upphov till tankar som ”… varför skall jag leva 



 
 

15 
(28) 

 

 

om jag inte har min mamma och har min familj, så jag var extremt deprimerad och till och med 

bestämde mig att ta livet av mig…” 

 

7.5 Upplevelse av stöd 

För att klara av den förändrade livssituationen med en sjuk förälder beskrev 

samtliga tonåringar att det var viktigt med stöd. Stödet från föräldrarna var viktigt 

men också det stöd de fick av sin omgivning upplevdes som viktigt av 

tonåringarna. Ingen av tonåringarna nämnde att de för egen del upplevde att de 

fått stöd av sjukvården. Däremot berättade tonåringarna om sjukvårdens vård av 

den sjuke föräldern och beskrev tillit till sjukvårdens arbete. 

 

7.5.1 Stöd från föräldrar 

Tonåringarna berättade att de i första hand önskade stöd av sina föräldrar. 

Samtliga tonåringar upplevde sig ha haft mer eller mindre stöd av sina föräldrar, 

av båda eller den sjuke förälder eller friske föräldern. I de fall det största stödet 

under sjukdomstiden utgjordes av den sjuka föräldern fanns det ett starkt band till 

den föräldern sedan tidigare. De tonåringar som haft en nära relation till den 

friska föräldern upplevde gott stöd av denna förälder och upplevde inte att de 

behövde stöd från någon annan utomstående. En tonåring berättade ”vi har inte 

behövt gå någon annanstans för att prata.. för vi har alltid haft varandra..och vi kan snacka om 

allting..”. Samtliga tonåringar upplever att relationen till den friska föräldern 

fördjupats. De som upplevt mindre närhet till den friska föräldern fördjupade sin 

relation men det var ytterligare något de behövde hantera. En av tonåringarna 

som upplevt sig ha en närmre relation till sin mamma berättade ”relationen mellan 

mig och min pappa har liksom förbättrats”. 

 

7.5.2 Stöd från omgivningen 

Förutom stöd av föräldrar fick tonåringarna stöd av släktingar, grannar, vänner, 

skolkamrater, lärare, mentorer och husdjur. En av tonåringarna berättade om 

stödet från en tillrest släkting ”det hjälpte väldigt mycket att hon var där och hade velat att 

hon skulle stanna ännu längre”. Skolan fyllde för flera av tonåringarna en viktig 

funktion och utgjorde ett viktigt stöd i tonåringarnas livssituation. En tonåring 

berättar om stöd från mentorn i skolan ”hjälpte mig igenom det här … som en andra 

mamma”. Situationen med en sjuk förälder påverkade situationen i skolan och 

tonåringarna beskrev hur de förhöll sig till skola och skolarbetet, relationer med 

vänner, mentorer och lärare. En del beskrev svårighet att fokusera på skolarbete 

men de flesta upplevde att skolan fungerade som vanligt och upplevde skolan som 

en möjlighet att ha en normalt fungerande plats i tillvaron. Skolan utgjorde en 

normalitet, något som fortgick som vanligt när livet hemma inte längre pågick 

som vanligt på grund av förälderns sjukdom. En av tonåringarna beskrev tillvaron 

i skolan ”där tänker man inte lika mycket på det för där gör man en massa andra saker ”. 

Samma tonåring hade svårighet att fokusera på skolarbetet men hade väl 

fungerande stöd i skolan. Tonåringarna hade olika förhållningssätt för att 

upprätthålla relationer till vänner och lärare i skolan. En del valde att inte berätta 
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för vänner och lärare just för att livet bara skulle fortsätta som vanligt, en önskan 

om att fortsätta kunna prata om ”småsaker”. Andra valde att vara öppna med 

förälderns sjukdom, ”är skönt att de vet om” för att på samma sätt upprätthålla den 

normala livssituationen på skolan. Några beskrev en generellt ökad press på sig 

själva till exempel så uttryckte en tonåring som upplevde stort ansvar att ”fanns 

aldrig någonstans så att man kunde slappna av”, en annan berättade ”orkar inte med 

skolan, var bara tvungen att bita ihop”. En tonåring som sedan tidigare haft det svårt i 

skolan berättade ”gick ju inte direkt bättre” och för någon blev lösningen att helt 

välja bort skolan under förälderns sjukdomstid ”..tog inget sabbatsår men jag gick inte i 

skolan…skulle ha gått men gjorde inte det…skolkade i stort sätt, kunde inte, orkade inte, ville 

inte..”. Fyra av tonåringarna hade husdjur hemma som utgjorde upplevelse av stöd 

i livssituationen. När stödet från föräldrar sviktade kunde husdjuret utgöra ett 

viktigt stöd för tonåringen i den svåra situation de befann sig i. 

 

7.5.3 Stöd från vården 

Ingen av tonåringarna sa sig ha haft stöd för egen del från vården eller blivit 

erbjudna stöd av vården under förälderns sista sjukdomstid. Samtliga tonåringar 

upplevde att den sjuke föräldern fått god vård den sista sjukdomstiden. Några 

tonåringar hade inte uppfattat att föräldern hade vård i hemmet, en berättade ”vet 

inte ens om ni gjorde något”. En tonåring blev nekad att sova själv hos sin förälder på 

sjukhuset på grund av sin ålder och var oförstående för det. Åtta av tio såg sin 

förälder död, fem av de tio tonåringar var närvarande när föräldern dog och tre av 

dem kom strax efter att föräldern dött. De tonåringar som inte såg den döde 

föräldern var inte biologiska barn till den döde. Sjukvården upplevdes heller inte 

ha någon stor betydelse för tonåringars upplevelse av stöd. De upplevde tillit till 

vårdpersonalens kunskaper om behandling och inte någon av tonåringarna var 

kritisk till den vård föräldern erhållit. Samtliga tonåringarna beskrev oklarheter 

över sjukdomens framskridande och hur behandlingarna påverkade deras sjuka 

förälder. 

 

8 Diskussion 

Det framkomna resultatet pekar på att samtliga tonåringar har bristande 

kunskaper om sjukdomens och behandlingens påverkan på deras sjuka och 

döende förälder. Det skulle kunna tänkas vara anledningen till deras upplevelse av 

ansvar och ensamhet och deras möjlighet att anpassa sig till den förändrade 

livssituationen och deras förmåga att förbereda sig på förälderns död. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Skälet till den i studien använda metoden var att det barnperspektiv som finns 

ofta bygger på föräldrars berättelser och upplevelser eller gemensamma intervjuer 

med barn och föräldrar. Barn och tonåringar kommer sällan till tals i studier och 

metoder för att stödja barn och ungdomars delaktighet bygger ofta på de 

erfarenheter som finns av att stödja vuxna. Tonåringarna kan i en intervju uppleva 

och känna att det är viktigt hur de mår och att det finns intresse för dem och 
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erfarenheten är att de flesta delar med sig av sina erfarenheter. Det kan vara 

bekräftande för tonåringar att delta i studier då de kan känna sig som viktiga och 

betydelsefulla personer där resurser för forskning läggs. 

 

Tonåringarna upplevs ofta av vårdpersonal osynliga i vården. De är inte med på 

samtal med vårdpersonalen och det är svårt att bilda sig en uppfattning om vilken 

information de har om sin sjuka förälder och hur de mår. De är inne i en 

utvecklingsfas med stort fokus på kompisar och separation från sina föräldrar. 

Det fanns en stor osäkerhet om de skulle kunna tänka sig att delta i en 

intervjustudie eftersom de sällan deltar vid samtal med vårdpersonal. Alternativet 

att ge dem ett skriftligt formulär för att få dem att berätta om sina upplevelser 

framstod som ett mindre bra alternativ då det skulle bli svårt att få fram nyanser 

av deras upplevelser samt att det fanns en risk för att de inte besvarade 

formuläret. 

 

Val av undersökningsdeltagarnas ålder 13-19 år var för att få så stort urval som 

möjligt men det innebar också en risk för att de hade kommit olika långt i sin 

mognad då de kan skilja flera år av mognadsutveckling trots att de har samma 

ålder. Idealet hade varit att få lika många flickor som pojkar i studien. Att det var 

fler pojkar än flickor som deltog var överraskande då det i högre utsträckning 

brukar vara flickor som kan tänka sig att delta i den här typen av studier. Av de 

totalt 13 tillfrågade tonåringarna, var fem flickor och åtta pojkar så redan innan 

studien påbörjades var majoriteten pojkar. Av de tio som deltog var tre flickor och 

sju pojkar. Det är svårt att säga om det haft någon betydelse för resultatet. 

De båda klinikerna vårdar patienter i hemmet och på avdelning vilket gör att 

tonåringarnas föräldrar har erbjudits liknande möjlighet till vård. 

 

Upprepade intervjuer med tonåringarna genomfördes för att få ett rikare 

datamaterial då det i ett första möte kan tänkas vara reserverade och ha svårt att 

tala om sina upplevelser. Tvärtom var tonåringarna vid första intervjutillfället 

öppna och hade lätt att besvara de ställda frågorna. Andra intervjutillfället var 

olika långt beroende på om intervjuaren behövde komplettera med ytterligare 

frågor och om tonåringen själv önskade tillägga något. Det andra intervjutillfället 

var också en möjlighet för intervjuaren att följa upp eventuella tankar och 

reflektion från föregående intervjutillfälle samt en möjlighet att diskutera om de 

önskade få hänvisning om vart de kunde vända sig för att få möjlighet till 

samtalsstöd. Inledningsvis fick samtliga tonåringar berätta om när den döda 

föräldern blev sjuk, om sjukdomsförloppet och den sista tiden fram till döden. De 

besvarade frågor som; vem berättade om förälderns sjukdom? och när förstod de 

att föräldern var döende? Därefter fick de frågor om vem de berättade för och 

talade med om sin förälders sjukdom. Frågor om deras eget mående under 

förälderns sjukdomstid och vad de hade för stöd. De fick frågor om påverkan på 

deras sociala liv och livet i skolan samt om inverkan på deras familjeliv, 

förändrade familjemönster och roller i familjen. 
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Studien är retrospektiv, intervjuerna ägde rum 3-12 månader efter att de förlorat 

sin förälder. Tiden sedan de förlorat sin förälder fram tills intervjun ägde rum var 

olika lång för de inkluderade tonåringarna och kan ha påverkat resultatet men det 

framkom inte tydligt under analysarbetet varför den aspekten inte redovisats i 

resultatet. Skälet till att i studien inkludera tonåringar som förlorat sin förälder 

först efter 3 månader var av etiska skäl, att det inte skulle vara för nära 

dödstillfället. Skälet till att bjuda in tonåringar som förlorat en förälder efter 3 till 

12 månader var för att få ett så rikt urval som möjligt. 

 

Av etiska skäl var det var viktigt att intervjuaren hade stor erfarenhet av att möta 

närstående under vårdtid och efter vårdtid, både barn och vuxna och 

familjemedlemmar tillsammans. I intervjuerna berättade tonåringarna också om 

sina upplevelser efter att föräldern dött, om sorg och saknad och påverkan på 

familjen och deras eget mående. Det materialet har inte inkluderats i studien då 

det inte var syftet med studien. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet är inte generaliserbart till alla tonåringar som har en svårt sjuk och 

döende förälder utan baserat på de i studien inkluderande tonåringars upplevelser. 

Förmodligen är det överförbart på tonåringar i allmänhet som har en svårt sjuk 

och döende föräldern. Svårt sjuka och döende personer vårdas i allt större 

utsträckning i hemmen med stöd av specialiserade hemsjukvårdsteam. Att vara 

närstående till en svårt sjuk förälder är en ny och påfrestade situation och kan leda 

till negativa konsekvenser för tonåringar. Forskning visar att tonåringar till en 

svårt sjuk förälder ofta känner ökad stress och att de inte känner sig förberedda på 

att förlora sin förälder, Rainville m.fl. (2012). Trots vår medvetenhet om att de 

behöver få möjlighet att förbereda sig på att deras sjuka förälder skall dö är det 

relativt ofta som vi vet om och hur informerade de är. Resultatet av 

tonårsintervjuerna visar på tonåringarnas bristande kunskap om hur sjukdomens 

symtom och behandlingssymtom påverkade deras sjuka förälder. För att 

förbereda sig och skapa förståelse var de beroende av den information de fick av 

sina föräldrar. Tonåringars möjlighet att tänka mer abstrakt möjliggör att de kan 

reflektera och förstå innebörden av allvarlig sjukdom men de har ofta ingen 

erfarenhet av sjukvård och sjukdom vilket gör att de inte förstår sjukdomens 

utveckling och påverkan på den sjuka föräldern när döden närmar sig. De iakttog 

förälderns försämring och jämförde med hur det varit tidigare under 

sjukdomsförloppet för att skapa förståelse för att förbereda sig på förälderns död. 

I intervjuerna med tonåringarna framkom inte att de hade magiska tankar för att 

hantera konfrontationen med döden till skillnad från studien som Buchwald m.fl. 

(2011) gjorde med barn mellan 7 och 17 år. Kanske var deltagarna i den studien 

överlag lite yngre. Däremot i likhet med den studien ökade tonåringarnas oro när 

föräldern försämrades i sin sjukdom och minskade när föräldern mådde bättre. 

Avseende tonåringarnas ålder har analysen inte syftat till att redovisa resultatet 

efter ålder men det finns stor anledning att tro att tonåringarnas ålder kan spela 

roll för deras upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder. De äldre 
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tonåringarna är inne i en frigörelseprocess och starka känslor som vid hot om en 

förlust av en förälder kanske i högre utsträckning skjuts undan och undviks. 

Rainville m.fl. (2012) fann i sin studie att de äldre tonåringarna mellan 15 och 18 

år upplevde mer stress än de yngre tonåringarna mellan 12 och 14 år samt att de 

äldre tonåringarna upplevde generellt mer stress än andra tonåringar. Rainville 

m.fl. (2012) kom i sin studie fram till att förlora en förälder inte är en patologisk 

situation i sig men det är uppenbart att det är en svår livshändelse som påverkar 

varje familjemedlem och att det därför måste finnas psykosocialt stöd. Föräldrar 

behöver uppmuntras att tala med sina barn om sin situation för att förbereda dem 

på kommande händelser, som förlorad autonomi och död och slutligen skulle det 

vara viktigt att vården skattar tonåringars nivå av psykologisk stress och att stödja 

föräldrarna i syfte att erbjuda hjälp till de tonåringar som behöver för att 

förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. 

 

Upplevelse av ansvar och ensamhet när en förälder är sjuk och döende fanns 

genomgående hos de intervjuade tonåringarna vilket kan bero på att de inte har 

kunskaper om sjukdomens framskridande och påverkan på den sjuke föräldern. 

MacPherson (2005) påtalade också i sin studie att undvikande att tala med barn 

skyddar dem inte från tankar på död utan lämnar dem ensamma med deras tankar 

vilket också framkom i denna studie. Tonåringarnas upplevelse av ansvar och 

ensamhet ökade när familjesituationen förändrades. Till skillnad Buchwald 

m.fl.(2011) studie framkom i denna studie den relationella aspektens betydelse för 

tonåringarnas upplevelse av ensamhet och ansvar. Tonåringen är i en 

utvecklingsfas då det i olika utsträckning sker en separation från föräldrarna och 

de lär sig att ta ett större ansvar men det kan tänkas att det påskyndas av den 

förändrade livssituationen de befinner sig i, med en svårt sjuk och döende 

förälder. Tonåringens upplevelse av ensamhet beskrevs öka när den sjuke 

föräldern förändrades av sjukdom och behandling och den friska förälderns tid 

upptogs av den förändrade livssituationen med sjuk partner. 

 

Även om tonårstiden innebär en tid av separation är de också beroende av sina 

föräldrar för att det skall ske på ett bra sätt. I en hotfull situation som när en 

förälder är döende väcks deras tidigare anknytningserfarenheter till liv och 

påverkar deras förmåga att hantera sin förälders sjukdom och förestående död 

vilket troligen påverkat deras upplevelse av ansvar och ensamhet. Ökade 

upplevelser av ansvar påverkade tonåringarnas upplevelse av ensamhet och vise 

versa. 

 

Tonåringar hade ofta inga kunskaper om sjukvård vilket troligen gjorde att de inte 

heller inte hade några förväntningar på vården av den sjuka och döende föräldern. 

Tonåringarna anpassade sig till den förändrade livssituationen på olika sätt vilket 

påverkade deras upplevelse av ansvar och ensamhet. I likhet med Helseth och 

Ulfsaet (2003) studie framkom även i denna studie att tonåringarna i hög grad 

anpassade sig till den förändrade livssituationen som det innebar med en sjuk 

förälder. De var lojala sina föräldrar och anpassade sig i hög grad till föräldrarnas 
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sätt att förhålla sig till den förändrade livssituationen. Att vara tonåring innebär en 

tid av känslomässig mognad och samtliga uttryckte medkänsla för den sjuka och 

friska förälderns mående vilket kan ha påverkat deras vilja att vara lojala sina 

föräldrar och att de anpassade sig till den förändrade livssituationen på olika sätt. 

 

Tonåringarna är ofta ”osynliga” i vården och föräldrarna är de som berättar för 

sin tonåring om sjukdom och behandling. Inom palliativ vård arbetar man med att 

motivera och stödja föräldrar att samtala och informera sina tonåringar men det är 

inte alltid föräldrar väljer att öppet berätta för sina tonåringar om sjukdom och 

prognos. Ett stort ansvar vilar på den friska föräldern att berätta om sjukdom och 

behandling. Vad föräldrarna väljer att berätta för sin tonåring beror sannolikt på 

familjens livssituation och förälderns egna känslomässiga förmåga och kunskaper 

om sjukdom och behandling vilket ytterligare påvisar föräldrarnas behov av stöd. 

Salander (2003) fann i sina studier att närstående mår betydligt sämre än patienten 

och upplever mer ångest och förtvivlan med oro för partner och framtid och att 

de samtidigt måste hantera vardagen och ta hand om barn. Det vilar ett tungt 

ansvar på den friska föräldern och påverkar säkert vad de väljer och klarar av att 

berätta för sin tonåring. Tonåringar klarar vanligtvis av att förhålla sig till 

verkligheten på ett öppet och direkt sätt. Problem uppstår när de vuxna 

underskattar deras förmåga att förstå och tåla sanningen. De intervjuade 

tonåringarna försökte på egen hand skapa sig en förståelse för att kunna förbereda 

sig på sin sjuke förälders död och då kan omskrivningar av information skapa 

ovisshet och bidra till deras upplevelse av ansvar och ensamhet. Upplevelse av 

stöd verkade i resultatet ha ett samband med upplevelse av ansvar och ensamhet. 

De tonåringar som upplevt stort stöd av någon eller båda föräldrar, att föräldrarna 

varit öppna i sin kommunikation hemma hade mindre upplevelse av ansvar och 

ensamhet. Tonåringar är i en period i livet då kompisar bli allt viktigare och de 

söker sällan stöd hos vuxna. Att samtidigt uppleva sjukdom och död innebär en 

påfrestning och de behöver stöd från i första hand sina föräldrar. De är i hög grad 

beroende av sina föräldrar samtidigt som de befinner sig i en period i livet då det 

sker en separation från föräldrarna, varav en förälder är döende. Det kan öka risk 

för upplevd ohälsa i livet framöver vilket tidigare forskningsresultat stödjer, 

Bylund Grenklo m. fl.(2013) och Rostila och Saarela (2011). Tonåringarna 

behöver information och psykosocialt stöd och professionella vuxna som möter 

dessa tonåringar, exempelvis vårdpersonal och lärare behöver bättre kunskaper 

och ha högre beredskap som förbereder dem att möta dessa tonåringar och 

föräldrar. Sjukvården upplevdes inte ha någon stor betydelse för tonåringars 

upplevelse av stöd. De upplevde tillit till sjukvårdens kunskaper om den sjuke 

förälderns behandling, inte någon av tonåringarna var kritisk. Däremot hade de 

bristande kunskaper om sjukdom och behandling och hur vården fungerar och 

hade kanske därför inte några förväntningar på vården. Vårdpersonal kan och 

borde i högre utsträckning förbereda och stödja föräldrar att tala med sina 

tonåringar och erbjuda samtal tillsammans med sina föräldrar under den tid vi 

möter dem i syfte att bidra till minskad framtida upplevelse av psykisk ohälsa. 

Rostila och Saarela (2011) menade utifrån sina resultat att vården saknar 
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kunskaper om tonåringars upplevelser som kan ligga till grund för att på ett mer 

anpassat sätt arbeta stödjande för denna grupp närstående vilket även 

samstämmer med resultatet av tonårsintervjuerna i studien. Buchwald m.fl. (2011) 

fokuserade i sin studie på barns liv med en döende förälder och menade att 

professionella vuxna som möter dessa barn som vårdpersonal och lärare behöver 

bättre kunskaper och ha högre beredskap som förbereder dem att möta dessa 

barn. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Datamaterialet kan ytterligare bearbetas och analyseras. Då samtalen ofta ledde in 

på tonåringarnas sorg och saknad av den döde föräldern, påverkan på familjen 

och det egna måendet. I ytterligare en studie av det insamlade materialet kan man 

undersöka om det finns något samband mellan deras upplevelse av ansvar, 

ensamhet, förberedelse och anpassning och stöd under den sjuke förälders sista 

sjukdomstid och tonåringars mående efter att de förlorat en förälder. Det skulle 

ytterligare kunna ge kunskaper för att utveckla stöd till tonåringar. I en ytterligare 

analys av materialet skulle man kunna fokusera på ålderns betydelse för 

tonåringarnas upplevelse.
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Berätta om din förälders sjukdom. 

 

När fick du veta att din förälder var sjuk? 

 

Vem berättade för dig om din förälders sjukdom? 

 

När och hur förstod du att din förälder var allvarligt sjuk? 

 

Hur talade ni i familjen om din förälders sjukdom? 

 

Med vem talade du med om din förälders sjukdom? 

 

Hur påverkades/förändrades familjen av din förälders sjukdom? 

 

Vad upplevde du som stödjande under din förälders sjukdom? 

 

Hur påverkade din förälders sjukdom tillvaron i skolan, umgänge med vänner, din 

sömn koncentrationsförmåga, träning, fritid och egen upplevd hälsa? 

 

Lade du märke till om dina vänner uppfattade hur du mådde under din förälders 

sjukdomstid? 
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Bilaga 2 

 
Inbjudan att delta i en forskningsstudie 
”Tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder”  
 
Vi vänder oss till er vårdenhet för att bjuda in till medverkan i ett planerat 
forskningsprojekt. Projektets övergripande syfte är att söka kunskap om 
tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder. I 
förlängningen syftar projektet till att öka kunskapen om behov av stöd och 
utveckling av stöd till tonåringar. 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2010) skall barns behov av information, råd 
och stöd särskilt beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans 
med har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. 
Dock saknas kunskap om barns och tonåringars upplevelser av att ha en 
allvarligt sjuk och döende förälder. Vi behöver mer kunskap om hur vi på ett 
bättre sätt kan informera och stödja dem och deras föräldrar. 
 
Med ert medgivande planerar vi att inbjuda tonåringar som haft en förälder 
som vårdats och avlidit vid er enhet till intervjuer ca 3-6 månader senare. 
Tonåringarna kommer under intervjun ges möjlighet att berätta om sina 
upplevelser av tiden då föräldern var sjuk samt om hur de själva mår nu och 
lever sina liv. Intervjuerna kommer att genomföras av en 
specialistsjuksköterska inom palliativ vård som är utbildad samtalsterapeut och 
nu utbildar sig till legitimerad familjeterapeut. 
 
Inför genomförandet av studien krävs en ansökan till etisk prövningsnämnd. 
Om ni ger ert medgivande till att studien genomförs vid er enhet är vi 
tacksamma för underskrift på medföljande bilaga. Innan beslut avser vi att 
ytterligare ge information om genomförandet. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrica Melcher Leg ssk. 
S:t Lukas utbildnings institut Ersta Sköndal högskola 
Hospicekliniken Ersta sjukhus 
Tel: 070-1610590 
Ulrica.Melcher@Erstadiakoni.se 
 
Anette Henriksson Leg ssk. Med.Dr. 
Enheten för forskning i palliativ vård, Ersta Sköndal högskola 
Tel:076-7208542 
Anette.Henriksson@Erstadiakoni.se 
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Bilaga 3 

 

Inbjudan till en forskningsstudie 

 

”Tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder” 
 

 

Hej 

 

Med det här brevet vill vi informera dig som förälder och be om din tillåtelse att inbjuda din 

tonåring att medverka i en forskningsstudie. Studien syftar till att söka kunskap om tonåringars 

upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder och vänder sig till tonåringar som haft en 

förälder som tidigare vårdats vid Capio Palliativa enheten, Dalens sjukhus. I förlängningen 

syftar studien till att öka kunskapen om behov av stöd och utveckling av stöd till tonåringar. 

 

Genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft januari 2010 har sjukvården ett 

särskilt ansvar för barn som har en allvarligt sjuk förälder eller förlorar en förälder. På olika 

sätt vill man beakta barns behov av information, råd och stöd. Dock har vi inte tillräcklig 

kunskap om barn och tonåringars upplevelser. Särskilt lite vet vi om hur det är som tonåring att 

ha en svårt sjuk och döende förälder. 

 

Genom att få möjlighet att intervjua din tonåring kan vi få mer kunskap om hur vi bättre kan 

erbjuda stöd. Om din tonåring väljer att delta kommer hon eller han att tillfrågas om en intervju 

som genomförs som ett samtal där han eller hon får möjlighet att berätta om sina upplevelser 

och tankar kring sina upplevelser. Samtalet kommer att röra sig kring hans eller hennes 

förälders sista sjukdomstid. 

 

Det här brevet kommer att följas upp av ett telefonsamtal med en förfrågan om han eller hon är 

intresserad av att delta i intervjun. Din tonåring bestämmer själv plats för intervjun. Samtalet 

spelas in på band så att det efteråt finns möjlighet att noga lyssna igenom det han eller hon 

berättar. Samtalet kan beräknas ta mellan 30-60 minuter. 

 

Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Resultaten av 

studien kommer att sammanställas i en uppsats samt i en artikel så att det inte går att identifiera 

dig eller dina närstående som enskilda personer. 

 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Ersta Diakonisällskap. Du kan vända dig 

till studieansvariga nedan eller till sjukhusets personuppgiftsombud om du önskar utdrag över 

de personuppgifter som finns registrerade på dig. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ulrica Melcher Leg sjuksköterska 

S:t Lukas utbildnings institut Ersta Sköndal högskola 

Hospicekliniken Ersta sjukhus 

Tel: 070-1610590 

Ulrica.Melcher@Erstadiakoni.se 

 

Anette Henriksson Leg ssk. Med.Dr. 

Enheten för forskning i palliativ vård, Ersta Sköndal högskola 

Tel: 076-7208542 

Anette.Henriksson@Erstadiakoni.se 
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Bilaga 4 

 

Inbjudan att delta i en forskningsstudie 

 

”Tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder” 

 

 

Hej 

 

Här kommer en förfrågan till dig om att delta i en forskningsstudie. Studien 

handlar om tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk förälder. Brevet 

skickas till dig och andra tonåringar som haft en förälder som tidigare vårdats 

på Capio Palliativa enheten, Dalens sjukhus. 

 

Inom hälso- och sjukvården vet man idag ganska lite om hur barn och 

tonåringar upplever tiden innan man mister sin förälder. Särskilt lite vet vi om 

hur det är att som tonåring att ha en svårt sjuk förälder.  

 

Om du väljer att delta i studien kommer du att tillfrågas om en intervju som 

genomförs som ett samtal där du får möjlighet att berätta om dina upplevelser 

och tankar kring dina upplevelser. Samtalet kommer att röra sig kring din 

förälders sjukdomstid, men även om hur du har det och hur du mår nu.  

 

Resultatet av din medverkan kan bidra till att sjukvården får veta hur vi kan 

stödja tonåringar under en förälders allvarliga sjukdom. 

 

Det här brevet kommer att följas upp av ett telefonsamtal med en förfrågan om 

du är intresserad av att delta i intervjun. Du bestämmer själv plats för intervjun. 

Samtalet spelas in på band så att det efteråt finns möjlighet att noga lyssna 

igenom det du berättar. Samtalet kan beräknas ta mellan 30-60 minuter. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande i studien när 

du vill utan förklaring. Resultaten av studien kommer att sammanställas i en 

uppsats samt i en artikel så att det inte går att identifiera dig eller din 

närstående som enskilda personer. 

 

Vänliga hälsningar 
 

Ulrica Melcher Leg ssk 

S:t Lukas utbildnings institut Ersta Sköndal högskola 

Hospicekliniken Ersta sjukhus 

Ulrica.Melcher@Erstadiakoni.se 

070-161 05 90 

 

Anette Henriksson Leg ssk. Med.Dr. 
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