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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Ungdomsåren innebär en övergångsperiod i livet då barndomen fullbordas och livet som 

vuxen påbörjas. Denna tid kan vara mycket omvälvande till följd av den psykologiska och 

biologiska utvecklingen som sker. Att under ungdomsåren samtidigt leva med en 

cancersjukdom kan innebära stora påfrestningar och resulterar inte sällan i mycket stress 

och ångest. Isolering från vänner, förlorad självständighet och kroppsliga förändringar är 

exempel på faktorer som ungdomarna med cancer upplever som stressande och ångestfyllt. 

För att försöka minska dessa negativa känslor använder sig ungdomarna av olika 

copingstrategier.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva copingstrategier hos ungdomar med cancer. 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes forskningsmetoden litteraturstudie. Forskning där 

undersökningsgruppen var mellan 10 och 20 år samt hade en cancerdiagnos ämnades 

inkluderas i studiens resultat. Totalt 16 artiklar låg till grund för studiens resultat. 

 

Resultat 

 

Centrala områden som framkom vid sammanställningen av de vetenskapliga artiklarna 

utgjorde resultatets fem huvudrubriker att upprätthålla en känsla av normalitet, att söka 

socialt stöd, att utbyta erfarenheter, att söka information samt positiva tankar och att 

acceptera. Dessa rubriker speglar de olika copingstrategierna som ungdomarna använde 

sig av. Det sociala stödet uppgavs till största del komma från vänner, familj och 

sjukvårdspersonal och erfarenheter utbyttes gärna med andra ungdomar i samma situation. 

Via litteratur, Internet och sjukvårdspersonalen sökte de information om sjukdomen.  

 

Slutsats 

Ungdomar med cancer använder sig av olika copingstrategier, både emotionsfokuserade 

och problemfokuserade. Sjuksköterskor bör vara medvetna om att ungdomarna använder 

sig av olika copingstrategier och att alla strategier inte passar alla ungdomar. Att 

uppmuntra ungdomarna till att hantera situationen på ett sätt som de själva inte valt skulle 

kunna resultera i ytterligare stress och ångest. Sjuksköterskor måste respektera 

ungdomarnas val av strategier och alltid utgå från den enskilde individens behov. 

 

Nyckelord 

 

Ungdomar, cancer, stress och copingstrategier. 
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BAKGRUND 

Ungdomsåren 

Ungdomsåren innebär en övergångsperiod i livet då barndomen fullbordas och livet som 

vuxen påbörjas (Erling & Hwang, 2001; von Tetzchner, 2005; Berg Kelly, 1998). Denna 

förhållandevis korta period karakteriseras av biologiska och psykologiska förändringar 

vilket gör att denna tid kan upplevas som turbulent för både ungdomarna och personerna i 

deras omgivning (Erling & Hwang, 2001; Berg Kelly, 1998).  

 

Det är inte lätt att definiera begreppet ungdomar då detta kan göras utifrån flera olika 

aspekter i utvecklingen, till exempel den biologiska eller psykologiska. Att precisera när 

ungdomsåren börjar respektive slutar beror således på vilken utvecklingsaspekt som en 

person väljer att utgå ifrån (Hwang & Nilsson 2003; Erling & Hwang, 2001). Inom den 

biologiska utvecklingen är puberteten en bra indikator på när denna period börjar medan 

det inom den psykologiska utvecklingen kan det vara relevant att utgå ifrån 

identitetsutvecklingen, vilket innefattar både personlig och social utveckling. Dessa 

processer infaller dock inte samtidigt hos alla människor. Hos vissa kan den biologiska 

utvecklingen starta betydligt tidigare än hos andra likväl som den psykologiska 

utvecklingen kan ske vid olika tidpunkter hos olika individer. Exempelvis kan en 11-åring 

redan vara i puberteten medan en 20-åring fortfarande är mitt i självständighetsprocessen. 

Detta medför att ungdomar är en svårdefinierad grupp som är svår att kategorisera med 

hjälp av ålder (Erling & Hwang, 2001). Som exempel på denna svårighet definierar 

Förenta Nationerna [FN] (2011) ungdomar som personer mellan 15 och 24 år och barn som 

personer upp till 18 år, tonåringar som personer mellan 13 och 19 samt unga vuxna som 

personer mellan 20 och 24. Förklaringen till detta är att FN (2011) utgår ifrån olika 

aspekter som juridiska och sociala.  

 

Det finns ingen enhetlig eller universell åldersdefinition på ungdomar. Berg Kelly (1998) 

delar in ungdomar i tidig, mellan och sen ungdom och sammantaget menar författaren att 

ungdomsåren innefattar åldrarna 10 till 20 år varvid författarna av föreliggande studie 

väljer att utgå ifrån denna definition.  

 

Psykologisk utveckling 

 

Ofta associeras ungdomsåren med kraftiga humörsvängningar och ett förändrat beteende 

som inte sällan förknippas med hormonella förändringar men sambandet mellan dessa två 

faktorer är dock inte helt fatställt (Berg Kelly, 1998). Identitetsutvecklingen under 

ungdomsåren kan för många leda till en känsla av osäkerhet. Det är nu som ungdomarna 

måste lära sig att fatta egna beslut samt hantera sin autonomi och det ökade kravet från 

samhället. Det är inte ovanligt att ungdomarna är självupptagna och har en bristande insikt 

i andras situation vilket kan medföra att de av omgivningen uppfattas som egocentriska. 

Den bristande insikten kan bero på otillräcklig erfarenhet och egocentrismen avtar därför 

ofta i takt med att ungdomarna i högre grad är delaktiga i olika sociala sammanhang (von 

Tetzchner, 2005).  

 

Utvecklandet av identitet och självbestämmande ses inte minst i familjerelationen där 

ungdomarna, i alla fall på ett ytligt plan, känslomässigt tar avstånd från sina föräldrar 

(Erling & Hwang, 2001). Ifrågasättandet av föräldrarna är ett viktigt skeende under denna 
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period och är nödvändigt för ungdomarna i sin strävan att stärka den egna identiteten och 

för att skydda sig mot passiv självuppgivenhet. Frigörelsen från föräldrarna är en 

omfattande process under ungdomen och kräver en omvärdering av relationen till 

föräldrarna. Avsikten med denna process är att stärka den egna identiteten genom ökat 

oberoende samtidigt som en nära relation till föräldrarna bibehålls, men då som jämlikar 

(von Tetzchner, 2005). Relationen till jämnåriga skiljer sig väsentligt från den familjära 

relationen. Det är kamraternas åsikter och acceptans som har störst betydelse för 

ungdomarna och önskan att likna dem är många gånger stark. Det är tillsammans med dem 

som ungdomarna kan pröva nya roller och diskutera livsfrågor med och det kan upplevas 

som mycket smärtsamt om relationen till vännerna inte fungerar. Aldrig är relationen till 

vännerna så viktiga som under denna period i livet (Erling & Hwang, 2001; Hwang & 

Nilsson, 2003). 

 

Trots komplexiteten i ungdomarnas situation har de som grupp inte fått samma 

uppmärksamhet inom utvecklingspsykologin som de yngre individerna och de gånger som 

ungdomarna uppmärksammas i sådana sammanhang framhävs ofta de negativa aspekterna 

av denna period (von Tetzchner, 2005; Berg Kelly, 1998). Detta trots att majoriteten av 

ungdomar faktiskt tar sig igenom denna turbulenta tid utan större problem (von Tetzchner, 

2005). 

 

Biologisk utveckling 

Under ungdomsåren genomgår ungdomar puberteten och under denna tid sker stora 

kroppsliga förändringar så som exempelvis fördelning av underhudsfett, bröstkörteltillväxt, 

testikeltillväxt och ökad kroppsbehåring (Berg Kelly, 1998; Hwang & Nilsson, 2003). 

Under dessa år sker dock även mycket annat i kroppen som för ögat inte är synligt. 

Exempelvis blir tjejernas östrogen- och progesteronnivåer mellan sex och åtta gånger 

högre än vad de tidigare har varit och killarnas testosteronnivåer tjugodubblas (Berg Kelly, 

1998). Alla dessa förändringar som sker hänger samman och resulterar i att individen blir 

könsmogen (Berg Kelly, 1998; Hwang & Nilsson, 2003). Ungdomarna måste nu lära sig 

att hantera och anpassa sig till det många kroppsförändringar som sker och det är inte 

ovanligt att ungdomar är oroliga över sitt utseende och om de är normala samt om 

utvecklingen sker i rätt takt. Självkänslan hos ungdomar är kopplad till den egna 

kroppsuppfattningen och den påverkas kraftigt av kamraternas åsikter (Erling & Hwang, 

2001).  

 

Ungdomar i vården 

 

Var ungdomar vårdas då de är på sjukhus skiljer sig åt mellan olika länder och de kan 

således vårdas på antingen barn- eller vuxenavdelningar men ibland även på särskilda 

ungdomsavdelningar (Smith, Davies, Wright, Chapman & Whiteson, 2004; Grinyer, 

2007). Albritton och Belyer (2003) menar att sjukvårdspersonalen många gånger inte är 

tillräckligt utbildade i att vårda ungdomar och att detta kan medföra att dem inte är 

införstådda i ungdomarnas behov och situation. I studier av Smith et al. (2004) och Kelly, 

Pearce & Mulhall (2004) framkommer att det finns fördelar med att behandla ungdomar på 

speciella ungdomsavdelningar. Exempelvis visar studierna på att den övergripande 

uppfattningen av sjukhusvistelsen blir mer positiv då de får vara på samma avdelning som 

andra ungdomar.  
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Ungdomar och cancer 

 

Cancer 

 

Nedbrytning och cellnybildning sker oavbrutet hos en frisk individ. Då förändringar i 

cellens arvsmassa förekommer reparerar cellen själv sitt DNA och om detta inte är möjligt 

genomgår celler apoptos, det vill säga programmerad celldöd. I de fall ingen av dessa 

mekanismer har normal funktion kommer cellen att leva vidare med en genförändring som 

kan ge upphov till malign, elakartad, celltillväxt. Denna typ av celltillväxt är det som 

brukar benämnas som cancer och kan förorsaka stor skada i kroppens organ.  Till skillnad 

från benigna, friska, celler är celltillväxten hos de maligna cellerna okontrollerad och de 

kan sprida sig till närliggande vävnader och där orsaka metastasbildning, vilket innebär 

bildning av dottertumörer (Ericson & Ericson, 2008).  
 

Förekomst 

 

Att presentera exakta siffror över hur många ungdomar i åldern 10 till 20 år som insjuknar 

i cancer är svårt. För att ge en ungefärlig bild av situationen kan nämnas att Socialstyrelsen 

(2009a) uppger att 210 personer i åldrarna 10 till 19 år diagnostiserades med cancer i 

Sverige år 2009 och att fördelningen mellan könen var relativt lika (Socialstyrelsen, 

2009a). Cirka 40 ungdomar avlider årligen till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2009b). Typ av cancer varierar mellan människor i olika åldersgrupper, exempelvis 

förekommer inte livsstilsförvärvad cancer hos ungdomar. Orsaken till att ungdomar 

insjuknar i sjukdomen är inte känd (Barncancerfonden, 2010). De vanligaste 

förekommande cancerformerna hos ungdomar är Hodgkins lymfom och hjärntumör. 

Vanliga cancerformer hos unga tjejer är även malignt melanom och hos unga killar 

testikelcancer (Socialstyrelsen, 2009b). 
 

Behandling 

 

Strålterapi, kirurgi och cytostatikabehandling är de behandlingsformer som förekommer 

inom cancervården av ungdomar. Olika typer av cancer kräver olika behandling och många 

gånger är en kombination av behandlingarna nödvändig. Behandlingen av ungdomscancer 

har förbättrats väsentligt och utvecklingen har, förutom förbättrad prognos för många typer 

av cancer, resulterat i att färre ungdomar drabbas av bestående besvär relaterade till 

behandlingen. Trots denna positiva utveckling kan behandlingen innebära risker och svåra 

biverkningar. Hos ungdomarna växer fortfarande skelettet och vid strålbehandling 

föreligger risk för att denna tillväxt hämmas. Cytostatikabehandling, och i vissa fall även 

strålbehandling, kan medföra biverkningar som bland annat håravfall, minskad 

salivproduktion och mag- tarm besvär. Vidare kan behandling med cytostatika även orsaka 

benmärgspåverkan vilket exempelvis kan leda till ökad känslighet för infektioner 

(Barncancerfonden, 2010). Reitan och Schölberg (2003) skriver att illamående, 

viktförändringar och fatigue är andra vanligt förekommande biverkningar. Det finns inte 

någon generell definition av fatigue men författare och forskare är överens om att det är en 

subjektiv upplevelse. Fatigue karakteriseras av orkeslöshet, bristande företagsamhet, 

koncentrationssvårigheter samt en trötthet som kvarstår trots sömn eller vila (Reitan & 
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Schölberg, 2003). Då fatigue nämns i föreliggande studie syftar författarna till denna 

beskrivning av ordet. 
 

Ungdomars upplevelse av att leva med cancer 

 

Hur sjukdomen påverkar en individ är individuellt (Woodgate, 2005) men för många 

kommer cancerbeskedet som en chock (Kelly, Pearce & Mulhall, 2004). I en studie av 

Mattson, Ringnér, Ljungman och von Essen (2007) beskriver ungdomarna positiva 

aspekter som cancersjukdomen medfört. Det framkommer att ungdomarna upplever ökat 

självförtroende, mental styrka och en mer positiv livssyn än innan insjuknandet. De 

beskriver även en känsla av uppskattning över de små sakerna i tillvaron, en förändrad syn 

på vad som är viktigt i livet som exempelvis familj och vänner, samt en ökad förståelse för 

andra människor. Större delen av forskningen om ungdomars upplevelse av cancer, som 

författarna har funnit, berör däremot de negativa erfarenheterna. Sjukdomen innebär för 

många en rad utmaningar vilket kan resultera i ångest och lidande (Woodgate, 2005). 

Hedström, Ljungman och von Essen (2005) påvisar att svenska ungdomar med cancer i 

lägre grad upplever vital och mental hälsa än svenska friska ungdomar. Ungdomarna 

beskriver många gånger hur deras liv avbryts på grund av sjukdomen, hur deras 

framtidsplaner störs (Grinyer, 2007; Hedström et al., 2005; Woodgate, 2005) samt oron de 

känner för att inte kunna återgå till dessa planer då det blivit friska (Hedström et al., 2005; 

Woodgate, 2005). Att de även tvingas stå bredvid och se när deras vänner går vidare i livet 

kan för den drabbade resultera i en känsla av isolering och utanförskap samt medföra en 

känsla av att vara annorlunda. Att gå miste om fritidsaktiviteter och skola upplevs av 

många ungdomar som mycket stressande (Hedström et al., 2005; Hedström, Kreuger, 

Ljungman, Nygren & von Essen, 2006).  

 

Fatigue är en besvärande biverkan som kan påverka ungdomarnas sociala aktiviteter 

negativt (Edwards, Gibson, Richardson, Sepion & Ream, 2003; Hockenberry-Eaton & 

Hinds, 2000; Gibson et al., 2005). En av intervjupersonerna i en studie av Ream et al. 

(2006) berättar att hon upplever svårigheter att klara av skolan och att passa in bland sina 

kamrater till följd av fatigue. Hon berättar att detta fick henne att känna sig ensam och 

isolerad. Känslan av isolering till följd av förlorad kontakt med vänner beskrivs även i 

senare forskning (Mattson et al., 2007; Carlsson, Kihlgren & Sørlie, 2008). 

 

Den förlorade självständigheten kan även vara en svår del av sjukdomen och att återgå till 

att bli beroende av sina föräldrar eller av sjukhuspersonalen kan upplevas som ångestfullt 

(Grinyer, 2007; Albritton & Bleyer, 2003). Vissa ungdomar nämner även rädslan över att 

förlora kontrollen som mycket stressande (Carlsson et al., 2008). Kroppsliga förändringar, 

så som håravfall, muskelsvaghet och viktförändringar, är det som ungdomarna många 

gånger upplever som mest ångestfullt (Hedström et al., 2005; Woodgate, 2005; Hedström 

et al., 2006) men även fatigue, illamående och smärta efter behandling och undersökningar 

nämns ofta (Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 2003; Hedström et al., 2005). De 

kroppsliga förändringarna kan påverka de unga individernas självuppfattning och 

förändringarna kan få dem att känna sig främmande inför sina egna kroppar (Woodgate, 

2005). Håravfall vid cancerbehandling upplevs vanligtvis som mer ångestfullt hos 

ungdomarna än hos barn eller hos vuxna. Biverkan leder till oro att inte hitta en partner 

eller att den nuvarande partnern ska lämna dem (Grinyer, 2007). Unga tjejer med cancer 

beskriver i högre grad en oro för utseendemässiga förändringar än unga killar med cancer 

(Hedström et al., 2005). En ung tjej berättar att hon en gång blev tagen för att vara en kille 
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på grund av att hon inte hade något hår och att hon upplevde detta som mycket 

förolämpande (Carlsson et al., 2008). I en studie av Woodgate (2005) beskriver de 

intervjuade ungdomarna att de kroppsliga förändringarna medför att personer i deras närhet 

behandlar dem annorlunda och att detta får dem att, i ännu större utsträckning, uppleva 

situationen som stressande. 

 

Coping 

För att försöka hantera det upplevda problemet, exempelvis en svår sjukdom, och de 

känslor som situationen ger upphov till kan coping användas, vars syfte är att minska den 

upplevda stressen. Tidigare fokuserade psykologin endast på människors känslor men 

under 1960 talet uppmärksammades även de mekanismer som människor använder sig av 

för att hantera känslor samt hur dessa skiljer sig mellan olika individer och situationer. 

Detta blev grunden för coping som en psykologisk term (Lazarus & Folkman, 2000). Ord 

som hantera, bemästra, att handskas med, tackla och klara av används ibland för att 

översätta det engelska ordet coping, men det är inte ovanligt att ursprungsordet även 

används i den svenska litteraturen (Lennéer Axelson, 2010). Författarna av föreliggande 

studie har, med stöd av Lazarus och Folkman (2000), valt att översätta begreppet coping 

med ordet hantera och detta ord kommer, i kombination med det engelska ordet, att 

användas i denna litteraturstudie. Vidare har författarna valt att definiera begreppet coping, 

i enlighet med Lazarus och Folkman (2000), som de ansträngningar, både tanke- och 

beteendemässiga, som en person använder sig av för att hantera de yttre och inre krav som 

överskrider individens förmåga.  

 

Copingstrategier 

 

Hur människor reagerar och upplever en situation är individuellt. En del människor kan 

reagera med ilska eller ångest på en situation medan andra kan uppleva en liknande 

situation som en prövning eller utmaning som går att övervinna. För vissa kanske samma 

situation hanteras på bästa sätt genom att den ignoreras. Vilken copingstrategi en person 

använder sig av beror på situationen men även på de resurser som individen besitter. Dessa 

resurser innefattar bland annat hälsa, existentiell tro, behov av kontroll och social situation 

(Lazarus & Folkman, 2000). 

 

Enligt Lazarus och Folkman (2000) genomför en individ alltid en tankemässig bedömning 

i två steg då han eller hon ställs inför en prövning. Under den första fasen i bedömningen, 

primärbedömningen, menar författarna att individen avgör hur situationen upplevs, om den 

är stressande, positiv eller irrelevant. Om den bedöms som positiv eller irrelevant kan 

personen gå vidare och avsluta den tankemässiga bedömningen. Vidare skriver författarna 

att då situationen däremot upplevs som stressande går bedömningen vidare till steg två, 

sekundärbedömningen. Det är då personen bedömer vad denne kan göra för att minska 

situationens obehag. Med andra ord väljer individen en copingstrategi. 

 

Huvudsakligen beskriver Lazarus och Folkman (2000) två typer av copingstrategier, 

problemfokuserade och emotionsfokuserade. Problemfokuserade copingstrategier beskrivs 

som aktiva strategier som en individ använder sig av i syfte att försöka minska den stress 

som en påfrestande situation eller ett problem ger upphov till. Personen försöker således att 

aktivt lösa problemet genom att konfrontera hotet. Om en person upplever situationen som 

mycket hotande väljer hon däremot vanligtvis inte en aktiv strategi utan troligen en 
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emotionellt fokuserad copingstrategi. Denna strategi syftar till att minska den upplevda 

stressen genom att undvika eller ändra inställning till situationen. Dessa två huvudtyper av 

copingstrategier påverkar ofta varandra och används därför många gånger parallellt. En 

individ kan reglera sina känslor för att lösa ett problem men kan även genom att lösa ett 

problem reglera sina känslor. Det är förmågan till coping som är avgörande för hur väl en 

individ kan återhämta sig efter en svår livshändelse (Lazarus & Folkman, 2000).  

 

Faktorer som en person upplever som stressande ändras över tid likväl som dennes 

copingstrategier. Detta för att en person ska kunna hantera de nya krav som uppkommer 

(Lazarus & Folkman, 2000). Bonica och Daniel (2003) skriver att det finns få studier som 

undersökt hur de utvecklingsmässiga förändringarna som ungdomar genomgår påverkar 

vilka copingstrategier de använder sig av. Däremot menar författarna att copingstrategierna 

även hos ungdomar skiljer sig personer emellan samt att valet av strategi hos dem precis 

som hos vuxna är beroende av den enskilde individens resurser.  

 

Problemformulering 

Ungdomsåren är en omvälvande period i en människas liv till följd av de psykologiska och 

biologiska förändringarna som sker (Erling & Hwang, 2001). Att samtidigt leva med en 

cancersjukdom kan innebära ytterligare påfrestningar och resulterar inte sällan i mycket 

stress och ångest (Hedström, Skolin & von Essen, 2004). För att minska de negativa 

känslorna kan ungdomarna använda sig av copingstrategier (Lazarus & Folkman, 2000).  

 

Var ungdomar vårdas skiljer sig åt mellan olika länder men det är inte ovanligt att de 

vårdas på barn- eller vuxenavdelningar (Smith et al., 2004; Grinyer, 2007). Författarna vill 

med denna studie öka sjukvårdspersonalens kunskap och förståelse kring vilka 

copingstategier som ungdomar med cancer använder sig av. Med denna kunskap och 

förståelse skulle sjukvårdspersonalen i större utsträckning kunna hjälpa ungdomarna att 

minska de negativa känslorna som situationen ger upphov till, oavsett var de vårdas, och 

omvårdnaden skulle på så vis kunna förbättras. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva copingstrategier hos ungdomar med cancer. 

 

METOD 

Metodval 

Föreliggande studie är en litteraturstudie. Syftet med valet av denna forskningsmetod var 

att sammanställa den redan befintliga kunskapen inom området genom att beskriva och 

analysera tidigare forskning (Forsberg och Wengström, 2008). Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) kan en sammanställning av tidigare forskning frambringa ny eller 

ytterligare kunskap samt utveckla den kliniska verksamheten. 
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Datainsamling 

 

Databassökning 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO under 

perioden 2011-02-07 till 2011-02-19. CINAHL är en omfattande databas som är 

specialiserad på forskning kring omvårdnad och i PubMed går att finna ett stort utbud av 

artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. PsycINFO är en databas som 

presenterar internationell psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Vid 

sökningarna inkluderades artiklar skrivna på engelska, som var peer-reviewed och för att 

på ett enkelt sätt kunna bedöma om de funna artiklarna besvarade studiens syfte söktes 

endast artiklar med sammanfattningar (abstract). Eftersom en litteraturstudie, i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008), bör innefatta aktuell forskning inkluderades endast 

artiklar publicerade år 2000 eller senare. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

accepterades i syfte att få en så omfattande bild som möjligt av ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Andra inklusionskriterier var att ungdomarna skulle vara mellan 10 

och 20 år. Alla cancerdiagnoser accepterades eftersom författarna strävade efter att 

litteraturstudiens resultat skulle kunna appliceras på så många ungdomar med cancer som 

möjligt. Studier från hela världen godtogs. Data där enbart sjukvårdspersonalens eller 

föräldrarnas åsikter presenterades exkluderades. 

 

De vetenskapliga artiklar som besvarade föreliggande studies syfte och som påträffades vid 

sökningarna i CINAHL och PsycINFO inkluderades inte då dessa artiklar redan påträffats i 

PubMed och således togs från denna databas. Vid sökningarna i PubMed användes MeSH-

termer [mh], Medical Subject Headings, eftersom det då fanns möjlighet att få fram fler 

sökord med hjälp av ämnesordlistor (Forsberg & Wengström, 2008). De termer som 

författarna valde att använda i olika kombinationer var ”neoplasms”, ”adolescent” och 

”adaptation, psychological” (tabell 1). För att få fler träffar i databasen kompletterades 

sökningarna med orden ”coping strategies” och ”experience” genom fritextsökning    

(tabell 1). Alla sökord kombinerades med booleska operatorn AND i syfte att avgränsa 

sökningen och få ett mer specifikt resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Tabell 1. Sammanställning av databassökning 

Databas, 

datum för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 
2011-02-07 

”Neoplasms”[mh] 

AND  

”Adolescent” [mh] 

AND  

”coping strategies” 

 

Engelska, 

publicerade år 

2000-2011, 

abstract 

80 28 10 4 

PubMed 
2011-02-08 

“Adaptation, 

psychological”[mh] 

AND 

“Adolescent”[mh] 

AND 

“Neoplasms”[mh] 

AND  

“experience” 

Engelska, 

publicerade år 

2000-2011, 

abstract 

136 32 14 6 
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Manuell sökning  

Då författarna fann artiklar som berörde föreliggande studies problemområde studerades, i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008), dessa artiklars referenslistor i syfte att finna 

ytterligare artiklar. Sex av artiklarna i studien inkluderades genom manuell sökning. Totalt 

16 artiklar ligger till grund för studiens resultat. 

 

Databearbetning och analys 

Urvalsprocessen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Första 

utsorteringen av de vetenskapliga artiklarna som påträffats gjordes genom att välja ut 

artiklar vars titlar berörde föreliggande studies problemområde. Dessa artiklars 

sammanfattningar lästes och de artiklar som kunde tänkas besvara litteraturstudiens syfte 

valdes ut för fortsatt granskning i sin helhet. Därefter genomfördes ytterligare en 

utsortering och de då kvarstående 16 artiklar, som ligger till grund för litteraturstudiens 

resultat, granskades upprepade gånger. Författarna valde att först granska artiklarna enskilt 

i syfte att skapa sig en egen uppfattning av dess innehåll. Därefter granskade författarna 

varje artikel gemensamt för att försäkra sig om att informationen uppfattats lika. Stycken 

som kunde tänkas besvara studiens syfte markerades och mindre sammanfattningar av 

varje artikel skrevs. Sammanfattningarna studerades sedan och fem centrala områden 

framkom. Inkluderade artiklar presenteras, i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008), i en matris utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (bilaga II). 

 

Tillförlitlighet och klassificering 

 

I resultatet har endast originalartiklar inkluderats. För att ytterligare öka studiens 

trovärdighet samt för att minska risken för felaktiga slutsatser har dessa artiklar 

kvalitetsgranskats och klassificerats utifrån ett modifierat bedömningsunderlag av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2006) (Bilaga I; Bilaga II). För att 

säkerställa att alla artiklar i studien var peer-review har databasen Ulrichs periodicals 

directory används eftersom denna information på ett tydligt sätt presenteras där. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Författarna ämnade, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008), att endast inkludera 

artiklar som var etiskt granskade. Enligt Patel och Davidsson (2003) föreligger det alltid 

risk för förvrängning av data då en annan person än författaren läser texten samt då 

informationen inte är skriven på läsarens modersmål. För att minimera denna risk har data 

granskats upprepade gånger. Vidare har författarna av föreliggande studie under hela 

arbetsprocessen strävat efter att inte plagiera, stjäla eller fabricera data utan har ämnat att 

noggrant refererat till de använda materialets författare. Detta i enlighet med Helgesson 

(2006) och Medicinska forskningsrådet (2003).  

 

  



 

9                                       

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva copingstrategier hos ungdomar med cancer. 

Centrala områden som framkom i de vetenskapliga originalartiklarna utgjorde de fem 

huvudrubrikerna att upprätthålla en känsla av normalitet, att söka socialt stöd, att utbyta 

erfarenheter, att söka information samt positiva tankar och att acceptera. Att söka socialt 

stöd presenteras under två rubriker, familj och vänner samt sjukvårdspersonalen. 

 

Att upprätthålla en känsla av normalitet 

Att trots cancerdiagnosen bevara en känsla av normalitet var av betydelse för ungdomarna 

(Yeh, 2002; Cassano, Nagel & O‟Mara, 2008; Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Wallace, 

Harcourt, Rumsey & Foot, 2007). En strategi för att försöka uppnå denna känsla var att få 

omgivningen att behandla dem som innan insjuknandet (Woodgate, 2006; Wallace et al. 

2007). En annan strategi var att göra vardagliga saker som att exempelvis gå på bio och gå 

ut och äta middag (Woodgate, 2006).  

 

De fysiska förändringarna som sjukdomen och dess behandling medförde fick ungdomarna 

att känna sig annorlunda vilket många gånger resulterade i mycket stress och ångest. En 

strategi för att hantera detta var att försöka minimera och dölja dessa förändringar. En 

peruk, hatt eller scarf dolde hårförlusten (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Wallace et al., 

2007) och den centrala venkatetern syntes inte om de bar täckande kläder. Inte sällan valde 

ungdomarna att bära kläder och accessoarer som av andra ungdomar ansågs vara åtråvärda 

eftersom detta bidrog till en känsla av att vara ”normal” (Larouche & Chin-Peuckert, 

2006). Ett annat sätt att upprätthålla känslan av normalitet var att helt enkelt undvika 

sociala situationer, så som fritidsaktiviteter och skola, och på så vis slippa känna sig 

annorlunda (Larouche & Chin-Peuckert, 2006; Wallace et al., 2007). 

 

Att söka socialt stöd 

Att söka stöd från familjen, vännerna, från andra ungdomar med cancer samt från 

sjukvårdspersonalen uppgavs vara en viktig copingstrategi för ungdomarna (Kyngäs et al., 

2001; Woodgate, 2006). Genom det sociala stödet lärde sig ungdomarna nya sätt att tänka 

kring sin sjukdom och på så vis hantera den (Wu, Chin, Haase & Chen, 2009). 

Omgivningens stöd medförde även att ungdomarna inte kände att de stod ensamma och 

stödet hjälpte dem att tänka positivt (Woodgate, 2006). I en studie av Engvall, Skolin, 

Mattsson, Hedström och von Essen (2010) framkom att detta var en copingstrategi som 

ungdomarna använde sig av men att den däremot inte var så framträdande.  

 

Familj och vänner 

 

Familjens stöd identifierades som en viktig del i ungdomarnas hantering av 

cancersjukdomen (Stegenga & Ward-Smith, 2009; Jones et al., 2010; Ishibashi et al., 2010; 

Williamson, Harcourt, Halliwell, Frith & Wallace, 2010; Hokkanen, Eriksson, Ahonen & 

Salantera, 2004) och i en studie av Woodgate (2006) framkom att just detta stöd var det 

absolut viktigaste för ungdomarna eftersom det medförde att de orkade fortsätta att kämpa 

(Woodgate, 2006). I andra studier framkom det däremot att ungdomarnas vänner var den 

mest betydelsefulla källan till stöd (Hokkanen et al., 2004; Enskär & von Essen, 2007) och 

att det i störst utsträckning var dem som ungdomarna delade sina erfarenheter med 

(Hokkanen et al., 2004). Även annan forskning belyser vännernas betydelse för 
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ungdomarna (Williamson et al., 2010; Ritchie, 2001; Stegenga & Ward-Smith, 2009; 

Woodgate, 2006; Larouche & Chin-Peuckert, 2006).  

 

Stödet från familj och vänner hjälpte ungdomarna att hantera de negativa tankarna genom 

att ersätta dessa med positiva (Ishibashi et al., 2010; Ritchie, 2001).  En intervjuperson i en 

studie av Ritchie (2001) beskriver att familjen och vännerna fick henne att känna sig nöjd 

med sig själv och att det var dessa människor som fick henne att le. 

 

Sjukvårdspersonalen 

 

En trygg och kontinuerlig relation med läkare och sjuksköterska uppgavs vara en viktig 

källa till stöd (Kyngäs et al., 2001; Woodgate, 2006). Några menade att 

sjukvårdspersonalen var som deras andra familj och ungdomarna betonade betydelsen av 

att få samtala med sjukvårdspersonalen kring sjukdomen och dess behandling (Woodgate, 

2006). I en studie uppgav en av ungdomarna att ”den professionella kunskapen och 

färdigheterna som vårdgivarna besitter är betydande för min coping och mitt stöd” 

(Författarnas översättning, enligt Kyngäs et al., 2001, s. 9). Ungdomarna menade även att 

de uppskattade att prata med sjukvårdspersonalen eftersom de inte kände till så mycket om 

ungdomarnas privatliv och att de därmed var lättare att samtala med. Trots att de 

uppskattade stödet de fick från all sjukvårdspersonal framgick det att de ofta knöt ann till 

en specifik person ur personalgruppen som de såg som särskilt värdefull i deras hantering 

av sjukdomen (Woodgate, 2006).  

 

Att utbyta erfarenheter 

Att samtala med andra jämnåriga som befann sig i samma situation som ungdomarna 

själva uppskattades och detta var en betydelsefull copingstrategi. De upplevde att dessa 

ungdomar var lättare att samtala med än friska ungdomar eftersom de kände till de 

medicinska termerna och därför inte behövde få dessa förklarade för sig (Yeh, 2002; 

Cassano et al., 2008). Dessutom upplevde ungdomarna att de tillsammans med andra 

ungdomar i samma situation kunde samtala om allt som rörde sjukdomen till skillnad från 

när de talade med sina friska vänner. Även att samtal med personer som tidigare genomgått 

cancerbehandling men som nu var friska uppgavs vara till stor hjälp i hanteringen av 

sjukdomen eftersom detta ingav hopp om fortsatta studier samt om ett normalt liv efter 

sjukdomen (Cassano et al., 2008). I studier, där ungdomarna inte erbjöds möjlighet att 

utbyta erfarenheter med andra i samma situation, framkom en önskan om just detta 

eftersom de trodde att dessa samtal skulle kunna hjälpa dem att hantera sin sjukdom 

(Hokkanen et al., 2004; Wallace et al., 2007). 
 

Att söka information 

Information ökade ungdomarnas förståelse och kunskap kring sjukdomen och dess 

behandling och ökade även deras självförtroende. Att få hantera sjukdomen så självständigt 

som möjligt var viktigt för ungdomarna och för att göra detta möjligt menade de att mycket 

information var av stor betydelse (Kyngäs et al., 2001). Att på olika sätt söka information 

var således en copingstrategi som ungdomarna använde sig av (Kyngäs et al., 2001; 

Engvall et al., 2010). I huvudsak fick de information från sin läkare men de framkom även 

att många aktivt sökte information genom andra källor för att förtydliga det som läkaren 

sagt samt för att få ytterligare kunskap. En del ungdomar uppgav att de samlade denna 

information genom att samtala med familj och sjuksköterskor medan andra uppgav att de 
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på egen hand sökte information via Internet, böcker, tidningar och broschyrer (Stegenga & 

Ward- Smith, 2009; Kyngäs et al., 2001; Hokkanen et al., 2004). Ungdomarna såg 

dessutom andra ungdomar i samma situation som en källa till information (Hokkanen et 

al., 2004). Även vetskapen om att informationen kring sjukdomen var lättillgänglig hade 

en lugnande inverkan på ungdomarna. Information om lyckade behandlingar främjade i sin 

tur ungdomarnas positiva tänkande och tron på behandlingen (Kyngäs et al., 2001).  

 

I en studie av Cavusoglu (2000) framkom det däremot att ungdomar som inte hade fått veta 

att de hade diagnosen leukemi utan endast viste att de drabbats av en blodsjukdom, inte var 

intresserade av ytterligare information om sin sjukdom.  

 

Positiva tankar och att acceptera 

Att tro på Gud och hopp om att tillfriskna uppgavs vara betydelsefulla copingstrategier 

(Kyngäs et al., 2001; Jones et al., 2010) likväl som tron på att det fanns en mening med 

sjukdomen. I annan forskning framkom även att vissa ungdomar hade lättare att hantera sin 

sjukdom då det gjort upp planer inför framtiden (Hokkanen et al., 2004; Ishibashi et al., 

2010; Wu et al., 2009). Ett sätt för ungdomar under behandling att hantera sin sjukdom var 

att ha ett mål som de skulle uppfylla när de tillfrisknade (Enskär & von Essen, 2007).  

 

Att ha en positiv attityd och livssyn, tron på sin egen förmåga samt att inte fokusera på att 

sjukdomen kunde vara dödlig var enligt ungdomarna strategier för att överleva emotionellt 

(Jones et al., 2010; Ishibashi et al., 2010; Woodgate, 2006; Wu et al., 2009; Kyngäs et al., 

2001). Vikten av att ha en positiv attityd framkommer även i en studie av Enskär och von 

Essen (2007) där de flesta ungdomarna uppgav att detta hjälpte dem att hantera sin 

situation. Att omstrukturera tankarna genom att måla upp hoppfulla och positiva bilder 

gjorde att de kunde fokusera sin energi på andra saker än på sjukdomen. De positiva 

tankarna hjälpte således ungdomarna att hålla modet uppe och gav dem självförtroende att 

våga leva sitt liv istället för att låta sjukdomen ta över (Wu et al., 2009). Vissa ungdomar 

uppgav att det var sjukvårdspersonalen som hjälpte dem att finna denna positiva attityd 

(Jones et al., 2010). Även humor beskrevs som en värdefull copingstrategi eftersom detta 

minskade upplevelsen av obehag (Williamson et al., 2010; Jones et al., 2010). Vidare valde 

några ungdomar att se sjukdomen som en utmaning (Wu et al., 2009) medan andra valde 

att acceptera den och såg den som en del av livet istället för det enda i det (Kyngäs et al., 

2001). I en studie av Engvall et al. (2010) framkom att den vanligaste copingstrategin hos 

ungdomarna var att acceptera situationen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva copingstrategier hos ungdomar med cancer. 

För att sammanställa den redan befintliga kunskapen inom området valdes litteraturstudie 

som forskningsmetod. Författarna av föreliggande studie önskade tillföra ytterligare 

kunskap till den kliniska verksamheten och enligt Forsberg och Wengström (2008) kan 

denna forskningsmetod frambringa detta.  

 

Ålder 

 

Som tidigare nämnts är ungdomar en svårdefinierad grupp och olika källor begränsar 

ungdomsåren olika. Detta har varit en svårighet för författarna eftersom de vetenskapliga 

artiklar som påträffats utgick från olika definitioner och hade därmed olika avgränsningar 

avseende ålder. Författarna av föreliggande studie ämnade endast inkludera artiklar vars 

undersökningsgrupp var mellan 10 och 20 år. Detta var dock inte möjligt pga. svårigheter 

att finna studier utförda på denna åldersgrupp. Tre studier där delar av 

undersökningsgrupperna var upp till 21 respektive 22 år inkluderades därför i studiens 

resultat. I en av dessa tre studier var fyra ungdomar av totalt 14 stycken över 20 år och i en 

annan studie var fyra av totalt tio ungdomar över 20 år. I den tredje studien framgick inte 

hur många ungdomar som överskred denna ålder. Att dessa artiklar har inkluderats i 

litteraturstudien kan ses som en brist och resultatet kan ha påverkats eftersom det möjligen 

kan ha framkommit copingstrategier som ungdomarna inom det önskade åldersspannet inte 

använder sig av.  

 

Vidare framgick det inte alltid hur gamla ungdomarna var då de fick sin diagnos vilket kan 

ha inneburit att några av ungdomarna fick sin diagnos då de fortfarande var barn. I sju av 

de inkluderade artiklarna presenterades det tydligt att informanterna var mellan 10 och 20 

år då det fick sin diagnos. I resterande nio artiklar saknades denna information. Det kan 

tänkas att copingstrategierna skiljer sig åt mellan de individer som var barn då de fick sin 

cancerdiagnos och därmed kom in i ungdomsåren med sin sjukdom och mellan de som 

redan var ungdomar då de fick sin diagnos. Det hade varit önskvärt att endast inkludera 

artiklar där det tydligt framgick ålder vid diagnos och till en början strävade författarna 

efter detta men på grund av att endast ett fåtal av artiklarna presenterar denna information 

var detta inte möjligt. 

 

Åldersspannet på de åldrar som accepterades i studien var tio år vilket innebär att 

behandlingen var olika aktuell för ungdomarna. Om det har gått en tid mellan behandling 

och tid för intervjuer/enkätundersökningar kan det ha funnits risk för att ungdomarna 

förvrängt situationen eller glömt vilka strategier som de använde sig av då det var sjuka. 

Ungdomarna i alla de inkluderade artiklarna har däremot haft kontakt med vården för 

behandling eller för uppföljning men författarna av föreliggande studie menar att det ändå 

finns en risk för detta och att studiens resultat på så vis kan ha påverkats.  

 

Studiens applicerbarhet 

 

Sammantaget representerar denna litteraturstudie fler tjejer än killar. Denna ojämna 

fördelning kan ha påverka studiens resultat eftersom coping strategierna kan tänkas skilja 

sig mellan könen. Författarna accepterade alla cancerdiagnoser i strävan efter att göra 
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litteraturstudien applicerbar på så många ungdomar med cancer som möjligt. I 13 av de 

inkluderade artiklarna framgick vilka cancertyper som de intervjuade ungdomarna hade 

och en stor variation av cancertyper kunde ses. I tre artiklar framkom däremot inte denna 

information. Vidare är artiklarna som ligger till grund för litteraturstudiens resultat 

genomförda i Europa, Nordamerika och Asien och studien representerar således ungdomar 

från olika delar av världen vilket kan vara värdefullt eftersom detta möjligen gör resultatet 

mer applicerbar. Givetvis bör nämnas att detta är en liten studie och dess resultat bör 

således med försiktighet appliceras inom den kliniska verksamheten. 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Författarna ämnade, i enlighet med Forsberg och Wengström (2008), att endast inkludera 

artiklar som var godkända från etisk kommitté. I en av artiklarna framkom det inte om 

etiskt granskning hade genomförts men trots detta inkluderades den då författarna fann 

denna studies resultat speciellt intressant. Detta kan dock ses som en svaghet i 

litteraturstudien. För att öka föreliggande studiens trovärdighet klassificerades och 

kvalitetsgranskades alla artiklar utifrån ett modifierat bedömningsunderlag av Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2006) (bilaga 1; bilaga 2). Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna bedömdes, av författarna av föreliggande studie, ha hög trovärdighet. Ingen 

artikel bedömdes ha låg trovärdighet. Både kvalitativa och kvantitativa orginalartiklar 

avsågs att användas i litteraturstudien. Forsberg och Wengström (2008) menar att detta är 

en fördel eftersom det då är möjligt att få en bred bild av ämnet. Dock återfanns endast en 

kvantitativ studie varvid litteraturstudien till största del baseras på kvalitativ forskning. 

Studien fick således inte den bredd som författarna strävade efter.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att ungdomar med cancer använder sig av olika copingstrategier och 

både problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier framkom. Problemfokuserade 

copingstrategier är aktiva strategier som en individ använder sig av i syfte att minska den 

stress som en påfrestande situation eller ett problem ger upphov till. Personen försöker 

således att aktivt lösa problemet genom att konfrontera hotet. Emotionsfokuserad coping 

syftar till att minska den upplevda stressen genom att undvika eller ändra inställning till 

situationen (Lazarus & Folkman, 2000). En del av fynden i resultatet analyseras utifrån 

dessa typer av strategier. 
 

Att uppnå en känsla av normalitet 

 

Föreliggande studie tyder på att det är viktigt för ungdomarna att upprätthålla en känsla av 

normalitet och det framkom olika strategier för hur detta kunde göras. Att dölja de 

kroppsliga förändringarna var ett sätt och att göra vardagliga saker ett annat. Dessa 

copingstrategier är problemfokuserade (Lazarus & Folkman, 2000). I studien framkom 

även att vissa ungdomar undvek sociala situationer och på så vis upprätthöll en känsla av 

normalitet, vilket är en emotionsfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 2000). 

Ungdomar är generellt oroliga över sitt utseende och över att inte vara ”normala” (Erling & 

Hwang, 2001) och önskan över att inte vara annorlunda är många gånger stark (Hwang & 

Nilsson, 2003). De kroppsliga förändringarna som en cancersjukdom och dess behandling 

medför resulterar inte sällan i mycket stress och ångest hos ungdomarna (Hedström et al. 

2005; Woodgate, 2005; Hedström et al., 2006). Detta skulle delvis kunna förklara varför 



 

14                                       

 

ungdomarna använder olika copingstrategier för att försöka upprätthålla en känsla av 

normalitet. 

 

Vidare tyder resultatet på att ungdomarna inte ville bli behandlade som speciella vilket 

även studien av Woodgate (2005) belyser. I samma studie framkom däremot även att 

ungdomarna stundvis uppskattade att få känna sig speciella så länge det var i positiv 

bemärkelse. Mer uppmärksamhet var ett sådant exempel.  

 

Att söka socialt stöd 

 

En annan copingstrategi hos ungdomarna var att söka socialt stöd och flera forskare menar 

att även denna strategi är problemfokuserad (Lazarus & Folkman, 2000; Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005). Vännerna utgör en av de viktigaste källorna till stöd för 

ungdomarna, något som även tidigare forskning kommit fram till (Trask, Paterson, Trask, 

Bares, Birt & Maan, 2003). Erling och Hwang (2001) skriver att relationen till vännerna 

aldrig är så viktig som under ungdomsåren vilket delvis skulle kunna förklara denna 

studies resultat. En annan viktig källa till socialt stöd är föräldrarna och stödet från dem 

tycks vara betydelsefullt. Under ungdomsåren vill ungdomarna stärka den egna identiteten 

genom ökat oberoende av föräldrarna (Erling & Hwang, 2001). Att söka socialt stöd från 

dem och samtidigt sträva efter ökat oberoende kan tänkas skapa en konflikt hos 

ungdomarna.  

 

Författarna menar således att en viktig uppgift för sjukvårdspersonalen är att hjälpa 

ungdomarna att tillgodose deras eventuella behov av att söka socialt stöd. Exempelvis 

skulle sjukvårdspersonalen kunna se till att ungdomarna har tillgång till Internet då de 

vistas på sjukhuset men även se till att avdelningen som ungdomarna vårdas på har 

generösa besökstider så att vänner och familj har möjlighet att ofta komma på besök. 

Vidare är det viktigt att vårdpersonalen är medveten om att de själva utgör en betydelsefull 

källa till stöd för ungdomarna och att de därför är delaktiga i ungdomarnas hantering av 

cancersjukdomen.  

 

Att utbyta erfarenheter 

 

Resultatet visar på att ytterligare en copingstrategi som ungdomarna använder sig av är att 

utbyta erfarenheter med andra ungdomar i samma situation. Även denna strategi är 

problemfokuserad (Lazarus & Folkman, 2000; Kristoffersen et al., 2005). I studier av 

Kelly et al. (2004) och Smith et al. (2004) beskrevs fördelarna med att vårda ungdomar 

med cancer på speciella ungdomsavdelningar. Exempelvis har sjukvårdspersonalen på 

dessa avdelningar stor kunskap om ungdomarnas behov, beteende och situation (Kelly et 

al., 2004). Tanken väcks att sådana avdelningar även skulle kunna medföra att utbyte av 

erfarenheter mellan ungdomarna i större utsträckning skulle kunna möjliggöras vilket tycks 

vara av betydelse, med tanke på föreliggande studies resultat. 

 

Att söka information 

 

Att söka information är även den en problemfokuserad copingstrategi (Lazarus & 

Folkman, 2000; Kristoffersen et al., 2005) och denna litteraturstudies resultat tyder på att 

detta är en copingstrategi som ungdomarna använder sig av vilket även stöds av tidigare 

forskning (Decker, Phillips & Haase, 2004). Att under sjukdomen ibland fråntas 

möjligheten att vara självständig uppgavs vara en svår del av sjukdomen (Grinyer, 2007; 
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Albritton & Bleyer, 2003) men genom att söka information och därmed få kunskap ökade 

ungdomarna sina möjligheter till att hantera sjukdomen mer självständigt. Utvecklandet av 

självständigheten är centralt under ungdomsåren (Erling & Hwang, 2001; von Tetzchner, 

2005) vilket således till viss del skulle kunna förklara varför vissa ungdomar väljer denna 

copingstrategi.  

 

En del ungdomar samlade informationen genom att exempelvis samtala med 

sjuksköterskor, läsa böcker eller använda Internet. Att som sjukvårdspersonal finnas för 

ungdomarna som en källa till information samt att göra andra källor till information 

tillgängliga för ungdomarna skulle således kunna vara av betydelse. Författarna menar 

dock att en 10-åring förmodligen inte har behov av samma sorts information som en 20-

åring kan tänkas ha. Därför menar författarna att informationen bör individanpassas, vilket 

även Edberg och Wijk (2009) betonar. 

 

I en studie av Cavusoglu (2000) framkom att ungdomarna som inte fått veta att de hade 

diagnosen leukemi utan endast visste att de drabbats av en blodsjukdom, inte var 

intresserade av ytterligare information. Dessa ungdomar undvek information och använde 

sig således av en emotionsfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 2000; 

Kristoffersen et al., 2005). Resultatet tyder därför på att behovet av information hos 

ungdomarna är individuellt. Vidare menar författarna av denna studie att det är viktigt att 

vårdpersonalen är medvetna om dessa olika copingstrategier och att båda gruppernas 

önskan kring information respekteras. Detta stöds av Scullion och Thompson (2008) som 

även dem säger att ungdomars behov av information måste respekteras. 

 

Positiva tankar och att acceptera 

 

Även positiva tankar är en emotionsfokuserad copingstrategi och i denna kategori 

inkluderas hopp, tro på gud och framtidsplaner (Lazarus & Folkman, 2000). Likaså är 

humor en emotionsfokuserad strategi (Lazarus & Folkman, 2000; Kristoffersen et al., 

2005). Författarna av denna studie trodde att copingstrategin att tro skulle vara mer 

framträdande i vissa delar av världen. Endast två av de inkluderade artiklarna berörde 

denna strategi några skillnader har därför inte kunnat ses. Att acceptera situationen är en 

emotionsfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 2000) och enligt Engvall et al. 

(2010) var det den vanligaste copingstrategin hos ungdomarna. Denna nämndes dock 

endast i en av de inkluderade artiklarna.  

 

Problem- och emotionsfokuserade copingstrategier 

 

I en tidigare litteraturstudie av Linder Rosén och Fritz (2010) framkom att ungdomar med 

cancer i större utsträckning använde sig av problemfokuserad coping. Föreliggande studies 

resultat tyder på att ungdomar med cancer använder sig av både emotionsfokuserade och 

problemfokuserade copingstrategier men författarna kan inte avgöra om någon av dessa två 

typer av strategier är mer framträdande än den andra. I en studie av Engvall, Mattsson, von 

Essen och Hedström (2010) framkom att ungdomarna gav olika svar på frågorna angående 

vilka copingstrategier de använde sig av beroende på om frågorna som ställdes var öppna 

eller slutna. Då öppna frågor ställdes uppgav de i större utsträckning att de använde sig av 

problemfokuserad coping. Då slutna frågor ställdes uppgav de däremot att de framförallt 

använde sig av emotionsfokuserad coping. Tanken väcks därför att det är svårt att få en 

klar bild över vilka copingstrategier som ungdomarna använder sig av. 
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Författarna menar att resultatet möjligen kan tyda på att en copingstrategi ibland kan bana 

väg för en annan. Detta kunde exempelvis ses vid copingstrategin att söka socialt stöd. Det 

stöd som ungdomarna hade uppbringat hjälpte dem att se positivt på tillvaron, vilket även 

det är en copingstrategi. Resultatet visar på att ungdomarna använder olika copingstrategier 

och författarna har funderat kring vilka konsekvenser det kan medföra för ungdomarna om 

sjukvårdspersonalen inte har kunskap om dessa variationer. Om ungdomarna exempelvis 

uppmanas att hantera situationen på ett visst sätt, ett sätt som egentligen inte passar just 

den individen, skulle detta möjligen kunna resultera i ytterligare stress och ångest. 

 

Slutsats 

Ungdomar med cancer använder sig av olika copingstrategier, både emotionsfokuserade 

och problemfokuserade. De strategier som i störs utsträckning förekom var att söka 

information, att söka socialt stöd, positiva tankar och att acceptera samt att utbyta 

erfarenheter med ungdomar i samma situation. Strategier så som att dölja kroppsliga 

förändringar som sjukdomen och dess behandling medfört samt att undvika sociala 

situationer i syfte att uppnå en känsla av normalitet framkom även. Sjukvårdspersonalen 

bör vara medvetna om att ungdomarna använder sig av olika copingstrategier och att de 

olika strategierna inte passar alla individer. Att uppmuntra ungdomarna till att hantera 

situationen på ett sätt som de själva inte valt kan resultera i ytterligare stress och ångest. 

Sjukvårdspersonalen bör respektera ungdomarnas val av strategier och alltid utgå från den 

enskilde individens behov. Med ökad kunskap kring ungdomarnas copingstrategier kan 

omvårdnaden för denna grupp patienter förbättras. 

 

Förslag till fortsatta studier 

 

Men tanke på dagens mångkulturella samhälle skulle det vara av intresse att forska kring 

huruvida copingstrategierna hos ungdomar med cancer från olika kulturer skiljer sig åt. 

Forskning inom detta område skulle möjligen kunna hjälpa sjukvårdspersonalen i deras 

arbete då de ofta möter individer med olika kulturell bakgrund. 

  

Det finns lite forskning om hur ungdomarnas utveckling påverkar valet av copingstrategier. 

Utvecklingsmässigt sker mycket under ungdomsåren och det kan därför även vara av 

intresse att fördjupa sig i om copingstrategierna förändras under dessa år.   
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BILAGA I 

 KOD OCH KLASSIFICERING                                                     VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA II 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Cassano, 

Nagel 

& O‟Mara 

2008 

Canada 

Talking with 

others who “just 

know”: 

Perceptions of 

adolescents with 

cancer who 

participate in a 

teen group 

Att undersöka och 

beskriva ungdomars 

upplevelse av att delta 

i en tonårsgrupp för 

ungdomar med cancer 

samt beskriva vad 

ungdomarna upplevde 

som värdefullt 

respektive mindre 

värdefullt med att 

delta i gruppen. 

Ålder 14-20 år. 

Ungdomarna erbjöds att 

delta i en 

ungdomsgrupp med 

andra i samma situation 

var sjätte till åttonde 

vecka för att utbyta 

erfarenheter. Efter 

gruppträffarna 

genomfördes 

individuella intervjuer. 

Observations-

anteckningar togs efter 

varje intervju. 

n=11 

(0) 

Två huvudsakliga teman 

identifierades. Det ena var 

”tillfredställande aspekter” där 

”att få tala med andra i samma 

situation”, ”utbyte av erfarenheter 

under roliga omständigheter som 

vanliga ungdomar ” och att ”ge 

eller få inspiration” var subteman. 

Det andra temat var ”prövningar” 

och inkluderade ”att aktiviteterna 

under träffarna skulle möta alla 

deltagarnas behov” och 

”hanterandet av en gruppmedlems 

död”.  

K 

I 

Cavusoglu 

2000 

Turkiet 

Problems related 

to the diagnosis 

and treatment of 

adolescents with 

leukemia 

Att beskriva vilka 

problem som 

ungdomar med cancer 

upplever i samband 

med sjukdomen och 

dess behandling samt 

att undersöka 

förhållandet mellan 

dessa problem och 

demografiska 

variabler. 

Ålder 13-18 år. 

Demografiska uppgifter 

samlades först in från 

ungdomarna. Därefter 

genomfördes 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

n=30 

(0) 

Behovet av information hos 

ungdomarna var mer relaterat till 

behandling och prognos än till 

etiologi. Alla ungdomar 

rapporterade att de upplevde 

fysiska problem relaterade till 

sjukdomen och dess behandling, 

och hälften uppgav att de upplevt 

sociala problem.  

 

 

K 

II 



 

                                    3                                                       

 

Engvall, 

Skolin, 

Mattsson, 

Hedström 

& von 

Essen 

2010 

Sverige 

 

Are nurses and 

physicians able to 

assess which 

strategies 

adolescents 

recently 

diagnosed with 

cancer use to cope 

with disease- and 

treatment- related 

distress? 

Att undersöka 

huruvida 

sjuksköterskor och 

läkare kan identifiera 

om ungdomar med 

cancer har använt 

särskilda strategier för 

att hantera ångest 

relaterad till sjukdom 

och behandling. 

Ålder 13-19 år. 

Telefonintervjuer 

genomfördes med 

ungdomarna, 

sjuksköterskorna och 

läkarna. 

n=48 

(5) 

Sjusköterskorna överskattade i 

vilken utsträckning ungdomarna 

använde sig av strategier för att 

hantera ångest och varken 

sjuksköterskorna eller läkarna var 

framgångsrika med att identifiera 

i vilken utsträckning en specifik 

ungdom använde copingstrategier. 

K 

I 

Enskär & 

von Essen 

2007 

Sverige 

Prevalence of 

aspects of 

distress, coping, 

support and care 

among 

adolescents and 

young adults 

undergoing and 

being off cancer 

treatment 

Det huvudsakliga 

syftet var att beskriva 

förekomsten av fysisk 

och psykosocial 

ångest, coping, stöd 

och omvårdnad hos 

ungdomar och unga 

vuxna som genomgår 

eller har genomgått 

behandling för sin 

cancersjukdom samt 

beskriva ungdomar 

med cancer som 

upplever livet 

tillfredställande eller 

mindre 

tillfredställande 

 

 

Ålder 13-22 år. 

Enkätstudie 

strukturerad efter 

verktyget Life Situation 

Scale for Adolescents 

(LLS-A). Ungdomarna 

svarade på frågorna i 

hemmet eller på 

sjukhuset. 

n=54 

(10) 

Fler ungdomar och unga vuxna 

som var under behandling än som 

inte var det upplevde problem 

som fatigue, svårigheter med att 

äta, hårförlust, att ta mediciner 

samt att behöva planera allt 

utifrån sjukhusbesök. Psykosocial 

ångest förekom i samma 

utsträckning hos de båda 

grupperna. Färre ungdomar och 

unga vuxna som upplevde livet 

som tillfredställande upplevde 

problem med fatigue, svårigheter 

med att äta, att inte kunna påverka 

sitt eget liv, att ofta vara ledsen 

och svårigheter med skolarbete än 

dem som tyckte att livet var 

minde tillfredställande. 

P  

I 



 

                                    4                                                       

 

Hokkanen, 

Eriksson, 

Ahonen & 

Salantera 

2004 

Finland 

Adolescents with 

cancer: 

Experience of life 

and how it could 

be made easier 

Att beskriva hur 

ungdomar med cancer 

upplever sin 

livssituation, stödet 

de får samt 

informationen de får 

om sin sjukdom.  

Ålder 13-18 år. 

Intervjupersonerna 

delades in i tre grupper 

och intervjuades sedan i 

dessa. 

n=20 

(1) 

Informationen som riktas till 

ungdomarna handlade ofta om 

sjukdomen här och nu. 

Ungdomarna själva uppgav 

däremot att de vill ha information 

om hur sjukdomen skulle komma 

att påverka deras framtida liv. De 

unga såg gärna att situationen för 

andra ungdomar som drabbas av 

cancer skulle förbättrades på flera 

områden.  

 

K 

I 

Ishibashi, 

Ueda, 

Kawano, 

Nakayama, 

Matusuzaki 

& 

Matsumura 

2010 

Japan 

How to improve 

resilience in 

adolescents with 

cancer in Japan 

Att undersöka hur 

ungdomar med cancer 

utvecklar 

motståndskraft under 

cancer upplevelsen. 

Ålder 11-18 år. Semi- 

strukturerade intervjuer 

samt frågeformulär.  

n=7 

(0) 

Fem av ungdomarna som fått reda 

på sin diagnos gick igenom alla 

steg i copingprocessen medan de 

som indirekt hade fått sin diagnos 

endast genomgick delar av 

processen. Alla ungdomar fick 

stöd från familj, vänner och 

släktingar. 

 

K 

I 

Jones, 

Volker, 

Vinajeras, 

Butros & 

Fitchpartick 

2010 

United 

States of 

America 

The meaning of 

surviving cancer 

for Latino 

adolescents and  

emerging young 

adults  

Att redogöra för hur 

latinoamerikanska 

ungdomar med cancer 

upplever sin situation. 

 

Ålder 14-21 år. 

Intervjuer med fem 

öppna frågor. 

 

n=9 

(1) 

I studien framkom sju teman som 

ungdomarna ansåg haft betydelse 

för deras situation: tacksamhet, 

humor/positiv attityd, empati för 

yngre barn med cancer, Gud/tro, 

cancer drabbar människor av en 

anledning, familjärt stöd samt stöd 

från personalen. 

 

K 

II 



 

                                    5                                                       

 

Kyngäs, 

Mikkonen, 

Nousiainen, 

Rytilahti, 

Septänen, 

Vaattovaara 

& Jänsä 

2001 

Finland 

Coping with the 

onset of cancer: 

Coping strategies 

and resources of 

young people 

with cancer 

Att beskriva coping 

strategier och resurser 

hos ungdomar och 

unga vuxna med 

cancer. 

Ålder 16-22 år. Inga 

strukturerade 

frågeformulär användes 

under intervjuerna men 

ett intervjuschema 

guidade intervjuaren 

och gjorde intervjuerna 

konsekventa. 

n=14 

(2) 

De huvudsakliga coping 

strategierna var socialt stöd, tro på 

tillfrisknande och att återgå till ett 

normalt liv så snart som möjligt. 

Ungdomarna samtalade med 

vårdpersonalen kring sin sjukdom, 

behandling samt hur de på bästa 

sätt kunde hantera sitt vardagliga 

liv. Familjen var den viktigaste 

källan till socialt stöd. Att få 

kunskap om sjukdomen och dess 

behandling, att ha en positiv 

livssyn samt tro på Gud och på sin 

egen förmåga uppgavs vara 

viktiga resurser för att hantera 

sjukdomen. 

 

K 

II 

Larouche & 

Chin-

Peuckert 

2006 

Canada 

Changes in body 

image 

experienced by 

adolescents with 

cancer 

Att utforska 

ungdomars 

kroppsuppfattning till 

följd av cancer och 

dess behandling samt 

hur den upplevda 

kroppsuppfattningen 

påverkar ungdomarna 

i deras vardagliga liv. 

Ålder 14-17 år. Två 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med varje 

intervjuperson. 

Observations-

anteckningar rörande 

intervjupersonernas 

utseende gjordes och 

användes för att 

bekräfta tolkningen som 

gjorts av erhållen 

verbala data. 

n=5 

(0) 

Ungdomarna beskrev sin 

kroppsuppfattning i termer som 

”jag ser inte normal ut” och detta 

inkluderar aspekterna: ”jag ser ful 

ut” och ”jag ser sjuk ut”. 

Ungdomarna utvecklade nya 

coping strategier för att hantera de 

fysiska förändringarna och de 

sociala interaktionerna.  

K 

I 



 

                                    6                                                       

 

Ritchie 

2001 

United 

States of 

America 

Sources of 

emotional support 

for adolescents 

with cancer 

Att identifiera vem 

ungdomar upplever 

ger dem emotionellt 

stöd samt hur 

betydelsefulla dessa 

individer var för 

ungdomarnas 

hantering av cancer 

upplevelsen.  

 

Ålder 12-18 år. Två 

öppna muntliga frågor 

besvarades skriftligt.  

Svaren analyserades 

utifrån en deskriptiv 

analys.  

 

 

n=45 

(0) 

Ungdomarnas mödrar och vänner 

uppgavs vara de främsta källorna 

till emotionellt stöd och 

ungdomarna upplevde detta stöd 

som mycket betydelsefullt för 

deras hantering av cancer 

upplevelsen.   

K 

II 

Stegenga & 

Ward-

Smith 

2009 

United 

States of 

America 

On receiving the 

diagnosis of 

cancer: The 

adolescent 

perspective 

Att undersöka 

ungdomars 

upplevelse av att 

diagnostiseras med 

cancer samt av att 

leva med sjukdomen. 

 

Ålder 13-17 år.  

Kvalitativ 

fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

n=10 

(0) 

Sex teman som berörde 

ungdomarnas upplevelse av 

sjukdomen identifierades: förlust 

av normalitet, att få information, 

vikten av vänner och deras 

reaktion, att vänja sig vid 

sjukdomen, vikten av att få ge 

tillbaka samt familjens stöd. 

 

K 

I 

 

Wallace, 

Harcourt, 

Rumsey & 

Foot 

2007 

England 

Managing 

appearance 

changes resulting 

from cancer 

treatment: 

Resilience in 

adolescent 

females 

Att identifiera och 

undersöka oron som 

är relaterad till 

utseendet samt 

fastställa den 

psykoosociala 

påverkan hos 

ungdomar med 

cancer. 

Ålder 14- 19 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuschemat 

innehöll tre delar, en 

med generella frågor, 

en med frågor om 

cancer och dess 

behandling samt en som 

berörde ungdomarnas 

utseende. 

n=6 

(2) 

Ett förändrat utseende under 

behandling medförde oro hos 

ungdomarna och dessa 

förändringar påminde dem 

ständigt om sjukdomen och att de 

inte var ”normala”. Efter 

behandlingen slut upplevde 

ungdomarna sitt utseende som 

mer tillfredsställande samt som 

mindre viktigt.  

 

K 

I 
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Williamson

, Harcourt, 

Halliwell, 

Frith & 

Wallace 

2010 

England 

Adolescents‟ and 

parents‟ 

experiences of 

managing the 

psychosocial 

impact of 

appearance 

change during 

cancer treatment 

Att undersöka hur 

utseendemässiga 

förändringar påverkar 

ungdomar som 

behandlas för cancer.  

Ålder 13-18 år. Två 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med fyra ungdomar 

inom loppen av nio 

månader. Ungdomarna 

tog bilder som beskrev 

deras tankar och 

känslor. Under 

intervjuerna samtalades 

sedan kring dessa. Fyra 

mammor och två 

pappor intervjuades 

även. Arton ungdomar, 

enbart tjejer, svarade på 

frågor online.  

n=22 

(0) 

Ungdomarna hade svårt att 

anpassa sig till de nya 

utmaningarna som sjukdomen 

medförde. Många kände sig 

oroliga och vill inte vistas bland 

andra människor. Stöd från 

omgivningen var av stor betydelse 

för ungdomarna. 

 Föräldrarna kände sig dåligt 

förberedda att hantera ångesten 

som ungdomarna kände relaterat 

till de utseendemässiga 

förändringarna. 

K  

I 

 

P 

I 

Woodgate  

2006  

Canada 

The importance 

of being there: 

Perspectives of 

social support by 

adolescents with 

cancer 

Att i detalj redogöra 

för vilken typ av stöd 

och i vilken 

utsträckning som 

ungdomarna med 

cancer använder sig 

av socialt stöd. 

Ålder 12-18 år. 

Tre till fem intervjuer 

med öppna frågor 

genomfördes med varje 

ungdom. Ungdomarna 

observerades även vid 

olika tillfällen och 

informella intervjuer 

genomfördes då. Vid 

studiens slut 

intervjuades två 

fokusgrupper för att 

validera framväxande 

teman. 

n=15 

(0) 

Ungdomarnas viktigaste källor till 

socialt stöd var familjen, 

sjukvårdspersonalen och speciella 

vänner. Den viktigaste aspekten 

för att en relation skulle vara 

stödjande var ”att finnas där”. 

Trots att dessa personer upplevdes 

vara de mest stödjande kunde 

relationerna även vara en källa till 

stress.  

 

K 

I 
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Wu, Chin, 

Haase & 

Chen 2009 

Taiwan  

Coping 

experiences of 

adolescents with 

cancer: a 

qualitative study 

Att beskriva det 

centrala i upplevelsen 

av coping hos 

taiwanesiska 

ungdomar med 

cancer. 

Ålder 12-18 år.  

Djupgående intervjuer 

med öppna frågor. 

Datan analyserades med 

hjälp av Giorgi´s 

fyrastegs metod. 

n=10 

(0) 

Två teman framkom: “förlora 

självförtroendet”, som 

inkluderade fysiskt och psykiskt 

lidande, samt “återuppbyggnad av 

hopp” som inkluderade 

omstrukturering av tankar, 

omvärdering av vad jag har samt 

föreställning av en positiv framtid. 

Att fokusera på ”återuppbyggnad 

av hopp” hjälpte ungdomarna att 

gå vidare. 

 

K 

I 

Yeh 

2002 

Taiwan 

Life experience of 

Taiwanese 

adolescents with 

cancer 

Att utveckla ett 

konceptuellt ramverk 

för hur taiwanesiska 

ungdomar med cancer 

upplever sin situation 

Ålder 13-18 år. En till 

fyra djupgående 

intervjuer utfördes med 

varje intervjuperson. 

Data samlades även in 

genom observations- 

anteckningar, 

ljudupptagning från 

gruppdiskussioner med 

ungdomarnas mödrar, 

journaler samt från 

sjuksköterskornas 

anteckningar. 

 

n=16 

(0) 

Fem utmärkande perspektiv 

rörande ungdomarnas upplevelse 

av cancer framkom: fysiska, 

psykosociala, kognitiva, sociala 

samt framtidsorienterade. 

K 

II 

 


