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utskrifter av intervjuerna, Henrik som hjälpt mig med statistik och alla mina arbetskamrater 
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inspiration och tid som min handledare under arbetet fram till och med mittseminariet och 

tack Eva Elmberger för att du tog över handledarskapet och hjälpte mig att slutföra arbetet. 
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stödjande diskussioner närhelst jag har behövt. 

Till sist, stort tack till min familj; Micke, Sandra, Malin och Moa som nog började tvivla på 

om uppsatsen någonsin skulle bli klar. 

 

Stockholm november 2009 

Susanne Lind 



   

 

  
 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 

Abstract 

1 Inledning ..............................................................................................1 

2 Bakgrund .............................................................................................2 

2.1 Organisationen av cancersjukvården i Sverige .....................................2 

2.2 Mamma-barn relationen........................................................................3 

2.3 Närståendes situation och behov av stöd vid svår sjukdom och död ....4 

2.4 Att vara förälder till ett svårt sjukt och döende barn.............................7 

2.5 Förekomsten av seniora mammor som överlever sitt barn ...................9 

2.6 Problemformulering ..............................................................................9 

3 Syfte ....................................................................................................10 

3.1 Frågeställning......................................................................................10 

4 Metod..................................................................................................10 

4.1 Urval....................................................................................................10 

4.2 Metodval och analys ...........................................................................11 

4.3 Etiska aspekter ....................................................................................11 

4.4 Genomförandet av intervjuerna ..........................................................13 

4.5 Analysprocess .....................................................................................13 

4.6 Beskrivning av informanterna och deras barn ....................................14 

5 Resultat ..............................................................................................15 

5.1 Kärnkategori........................................................................................15 

5.2 En vilja att omhänderta sitt barn .........................................................16 

5.3 Ett emotionellt kaos ............................................................................19 

5.4 En identitetskris...................................................................................21 

6 Diskussion ..........................................................................................25 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................25 

6.2 Resultatdiskussion...............................................................................26 

6.3 Forskningsetisk diskussion .................................................................29 

7 Konklusion.........................................................................................31 

Referensförteckning ..........................................................................................32 



   

 

  
 

 

Bilaga 1 Brev till verksamhetschefer ................................................................36 

Bilaga 2 Information till informanter och skriftligt samtycke ..........................37 

Bilaga 3 Frågeunderlag .....................................................................................39 

Bilaga 4 Tabell 1 ...............................................................................................40 

 



   

 

  
 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att beskriva seniora mammors upplevelse av att förlora ett vuxet 

barn i samband med cancersjukdom. Fem mammor intervjuades om deras upplevelse av 

sjukdomstiden och tiden efter dödsfallet. Barnens ålder vid dödsfallen varierade mellan 31 

och 48 år. En explorativ och beskrivande analysmetod, med inspiration från Glaser och 

Strauss grounded theory, har använts. Kärnkategori som framträdde ur materialet var en 

oplanerad tidsresa, både bakåt och framåt i tiden, mot ett främmande mål med ett behov av 

ressällskap och guide. Tanken att hamna i en situation där ens vuxna barn drabbas av 

livshotande sjukdom och därefter dör fanns inte hos dessa mammor. Under sjukdomstiden 

återvände både mammor och barn till ett förhållningssätt med en vårdande mamma. I vissa 

fall uppstod en konflikt när barnet inte ville ta emot omvårdnaden. Efter dödsfallet befinner 

sig mamman i en helt ny situation som är svår att hantera emotionellt och praktiskt. Den 

förväntade framtiden med exempelvis barnbarn finns inte kvar och nya mål i livet måste ta 

form. Under resans gång är det viktigt för mamman att få stöd både inom familjen och från 

andra närstående. Vårdpersonalen har en viktig roll för att informera och stödja mamman. 

Ytterligare forskning behövs, både med mammor och pappor, för att kunna förstå deras 

situation i olika kontexter och därmed ge möjlighet för vårdpersonal att på bästa sätt ta hand 

om dessa föräldrar.  

 

Nyckelord: seniora mammor, vuxna barn, cancer, upplevelse, stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  
 

 

Abstract 
The aim of this study was to describe senior women’s experience of loosing an adult child to 

cancer. Five women were interviewed about their experience during the time of the illness and 

the period after the death of their child. The children’s ages at death were between 31 and 48 

years. An explorative, descriptive design of analysis was used influenced by grounded theory 

as described by Glaser and Strauss. The core category that emerged from the data was a 

feeling of an unexpected journey in time, both backward and forward, against an unknown 

destination with a need of company and guide. The train of thoughts that your child will get a 

life threatening disease and eventually die before yourself has never occurred to these 

mothers. During the illness both mothers and children returned to a situation with a caring 

mother and a dependent child which sometimes created a conflict. After the death the mother 

is in a new situation with problems to handle, both physical and emotional. For instance, an 

expected future with grandchildren is gone and new goals have to emerge. During the 

journey, it’s important for the mother to get support from her family and other next-of kin. 

The health care providers have an important role to inform and support the mother. 

Further research is needed, both of mothers and fathers, to understand their situation in 

different contexts. It would give possibility to health care providers to take care of the parents.  

 

 

 

 

Keywords: senior mothers, adult child, cancer, experience, support  

 

 



   

 

 

1      Inledning 

Människan har sedan urminnes tider fötts, levat och dött. Livscykeln följer under ”normala” 

förhållanden ett mönster. Ibland tar sig dock livet andra vägar på grund av oförutsedda 

händelser såsom olyckor och sjukdomar. Att ett barn dör före sin förälder är ett exempel på en 

händelse som frångår den normala livscykeln. På min tidigare arbetsplats inom den 

avancerade hemsjukvården i södra Stockholm vårdades svårt sjuka och döende människor i 

sina hem. Närstående var ofta mycket engagerade och deltog aktivt i vården.  En vanlig 

situation inom den avancerade hemsjukvården är en medelålders patient i livets slutskede med 

maka/make och barn. Inte alltför sällan finns det också en äldre närstående, en senior mamma 

eller pappa, som är på väg att mista sitt barn. Jag upplevde att de ofta vistades i periferin runt 

patienten och inte fick så stor uppmärksamhet från vårdpersonalen. Vid samtal med dem hade 

de många tankar och funderingar, till exempel varför deras son/dotter var på väg att dö före 

sin mamma/pappa. Utifrån min egen roll som dotter och mamma till tre döttrar har jag 

funderat på om man någonsin slutar att vara mamma.  

 

Mitt intresse väcktes för att utveckla kunskapen om seniora mammors upplevelser av sitt 

vuxna barns cancersjukdom och död.  
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2      Bakgrund 

2.1 Organisationen av cancersjukvården i Sverige  

I Sverige diagnostiseras årligen drygt 50 000 nya fall av cancer (Socialstyrelsen och 

Cancerfonden, 2009). Vården av cancersjuka är decentraliserad och bedrivs mer eller mindre 

inom alla vårdorganisationer. Merparten av den sjukhusbundna vården i Sverige sker dock 

inom kirurgiska eller internmedicinska kliniker (Statens offentliga utredningar (SOU) 

2009:11). Detta medför att en patient kan ha kontakt med flera olika vårdgivare.  Så återfinns 

till exempel patienter med hematologiska tumörsjukdomar inom en hematologisk klinik, en 

patient med bröstcancer blir opererad på en kirurgklinik och en patient med en urologisk 

tumör opereras på en urologklinik. En eventuell antitumoral behandling med kemoterapi 

och/eller radioterapi utförs därefter på en onkologisk klinik. Uppföljningen och planerade 

återbesök kan ske både inom en behandlande klinik men också inom primärvården. När 

sjukdomen inte längre är möjlig att bota övergår syftet med vården till att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet på olika plan, för både patient och närstående; palliativ vård (SOU 2001:6; 

Världshälsoorganisationen (WHO), 2002). Denna vård sker till stor del inom den kommunala 

vården, men även inom palliativa slutenvårdsenheter/hospice och olika former av 

hemsjukvård (SOU 2009:11). Palliativ vård kan ses som ett förhållningssätt där vården av 

döende grundas på en tydlig vårdfilosofi och den bör vara tillgänglig för alla döende 

människor oavsett diagnos och vårdform (SOU 2001:6). I Slutbetänkandet från 

Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) återfinns palliativ vård och vård i livets slutskede i 

prioriteringsgrupp 1, tillsammans med bland annat vård av livshotande akuta sjukdomar och 

vård av svåra kroniska sjukdomar. I den Nationella cancerstrategin från 2009 (SOU 2009:11) 

betonas detta återigen.  Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att upptäcka och 

behandla symtom, till exempel smärta, men även andra symtom, fysiska såväl som 

psykosociala och existentiella, måste kunna tas om hand. Döden skall ses som en naturlig 

process och vården ska varken förlänga eller förkorta livet (WHO, 2002). Organisationen av 

cancersjukvården i Sverige innebär därmed, för både patient och närstående, att de kommer 

att möta och ha kort- eller långvariga relationer med ett stort antal personer inom vården.  
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2.2     Mamma-barn relationen 

Att bli mamma är en naturlig del av livet och en förutsättning för fortsatt liv. Risholm 

Mothander (1994) menar att ”Människors vilja att sätta barn till världen, dvs. att reproducera 

sig, är en grundförutsättning för den mänskliga rasens överlevnad.” (sid 16). Att få ett eget 

barn kan ge en känsla av tillfredsställelse och kan ses som ett svar på viljan att vara en del av 

en helhet (ibid). Föräldraskapet förändrar en människas liv och mamman/pappan kommer för 

alltid att vara förälder, oavsett vad som händer och vilken ålder barnet har. Livet för en 

nybliven mamma förändras, från att ha varit dotter till sin mamma, blir kvinnan själv en 

mamma. Förändringen kommer att bestå resten av livet men tar sig olika utryck under livets 

olika faser (Stern, 1996; Stern & Bruschweiler-Stern, 1999). Under barnets första levnadstid 

har barnet outtalade behov av att bli omhändertaget för att överleva. En icke-verbal 

kommunikation, interaktion, sker mellan mamma och barn. Genom ett implicit kunnande hos 

mamman, som hon använder intuitivt, tar hon hand om barnet och svarar på de outtalade 

behoven (Stern, 2002). Så småningom utvecklas ett samspel mellan barnet och mamman, 

vilket leder till att en relation mellan dem båda skapas (Bowlby, 1997; Risholm Mothander, 

1994; Stern, 2002). Relationen mellan mor och barn är dynamisk och kommer att förändras 

under barnets uppväxtperiod. När barnet blir tonåring startar en separationsprocess och barnet 

tar sedan steget in i vuxenvärlden och blir en självständig individ (Steinberg & Silk, 2002). 

Perioden som sedan följer kallar Adams (1997) ”post-föräldraskap” (sid 8). Barnet har skapat 

sig en egen tillvaro med till exempel utbildning och ett eget hem. Föräldrarollen finns dock 

kvar och många kommer att fortsätta oroa sig över hur barnet klarar sig ur olika aspekter, 

(ekonomiskt, socialt etc.) och komma till undsättning när barnet får problem (ibid). 

Tudor-Sandahl (1999) har delat in livet i fyra tidsperspektiv utifrån olika åldrar. Den första 

åldern motsvarar barn- och ungdomsåren och den andra åldern den vuxna yrkesverksamma 

perioden. Den tredje åldern är den period när förvärvsarbetet avslutas och ersätts med 

”pensionärslivet”.  Personer i denna ålder har ofta god hälsa och den upplevda stressen från 

arbetslivet avtar (Socialstyrelsen, 2009). Eventuella barn är oftast utflugna och ”står på egna 

ben” och kanske kommer barnbarn efter hand som kan tillföra ”livets efterrätt ”. Detta kan 

beskrivas som ett paradigmskifte då förhållandena i livet tar sig nya vägar som man måste 

anpassa sig och förhålla sig till. Alla drömmar och ambitioner om livet kommer inte att kunna 

uppfyllas utan måste omvärderas och sättas i nya perspektiv (Tudor-Sandahl, 1999). I den 

tredje åldern menar Tudor-Sandahl (1999) att föräldrarelationen, både gentemot sina egna 
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föräldrar och mot sina barn, förändras. Detta beror på att de egna föräldrarna åldras. Efter en 

tid kommer ett skifte att ske till att barnet övertar rollen som den vårdande och tillgodoser den 

åldrande förälderns behov (Adams, 1997; Zarit & Eggebeen, 2002). Samtidigt får det egna 

barnet i sin tur barn och en roll som mormor/farmor uppstår, vilket kan ge en ny känsla av 

sammanhang i livets kedja (Adams, 1997; Tudor-Sandahl, 1999).  

Den fjärde åldern, omkring 80-85 år och däröver, medför oftast avtagande hälsa med 

sjukdomar och krämpor. Livet begränsas alltmer och det sociala nätverket krymper på grund 

av att närstående och vänner också drabbas av sjukdom och kanske avlider (Socialstyrelsen, 

2009). Majoriteten av de personer i Sverige som är 80 år och äldre är ensamboende kvinnor 

vilket beror på att de lever längre och att de vanligtvis är yngre än sin make/partner (ibid). 

 

2.3    Närståendes situation och behov av stöd vid svår sjukdom och död   

När en person blir svårt sjuk och döende påverkas många i dennes omgivning. Närstående 

(som kan ses som ett vidare begrepp än anhöriga) kan vara make/maka/partner, barn, 

föräldrar, vänner, arbetskamrater och grannar. Roller som varit givna, kanske under en lång 

tid, förändras och många närstående blir vårdare. Den nya situationen kan upplevas 

omtumlande och oroande och de närstående behöver själva få stöd och känna sig delaktiga i 

det som händer (Andershed & Ternestedt, 2001; Milberg, Strang & Jakobsson, 2004b; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  Begreppen stöd, information och delaktighet är nära 

förknippade med varandra och bör erbjudas i organiserad form till familjemedlemmarna 

utifrån deras egna behov och önskemål, både under sjukdomstiden och efter dödsfallet 

(WHO, 2002). Hur närstående upplever sin situation under patientens sjukdomstid kan vara 

av stor betydelse för hur de kan hantera sin sorg, förhindra framtida komplicerad sorg och ge 

förutsättningar för att hantera framtida förluster och kriser (McGrath, 2001). De närstående 

kan må psykiskt sämre än vad patienten gör och detta medför att stödet till de närstående kan 

vara den viktigaste uppgiften för vårdpersonalen och det som ger det bästa stödet till patienten 

(Andershed, 1998; SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2004). Att ge ett gott stöd till närstående i 

deras svåra situation torde kunna betraktas som en både preventiv och kostnadseffektiv åtgärd 

(Socialstyrelsen, 2004) men naturligtvis är det primära ett humanistiskt perspektiv och målet 

är att sträva mot en ökad livskvalitet för både närstående och patient.  
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En viktig källa för de närstående för att möjliggöra för dem att förstå vad som händer och för 

att vara delaktiga i vården av den sjuke, är att de får information. Information kan ses som 

något, till exempel kunskap, som överförs vid kommunikation i olika former. Förutsättningen 

för att mottagaren ska kunna använda sig av informationen och omvandla den till ny kunskap 

och insikt är att han/hon kan ta emot den och förstå den. Behovet av information till 

närstående har beskrivits i flera studier bland annat av Meert, Eggly, Pollack, Anand, 

Zimmerman, Carcillo, Newth, Dean, Willson & Nicholson (2008) och Milberg & Strang 

(2004a). Informationen till närstående till svårt sjuka och döende patienter bör beskriva 

patientens eventuella symtom, vad de orsakas av och hur de kan behandlas. Milberg et al. 

(2004b) visade att de närstående kände sig otillräckliga och ofta var bekymrade över 

patientens fysiska sjukdomssymtom, exempelvis smärta och nutritionsproblem som dålig 

aptit, illamående och kräkningar. Det är också av vikt att informera om det förväntade 

sjukdomsförloppet och döendeprocessen för att de närstående ska känna sig förberedda på det 

som händer och därmed uppleva en känsla av trygghet mitt i ”kaoset” (Andershed, 1998; 

Socialstyrelsen, 1999; Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004). Informationen måste dock både vara 

anpassad efter varje familjesituation och individ och bör ges med stor lyhördhet i den takt 

som den närstående önskar och efterfrågar (Friedrichsen, Strang & Carlsson, 2001; Meert et 

al., 2008; Wennman-Larsen et al., 2002). Att få för mycket information och att få 

informationen innan den efterfrågats av den närstående kan innebära en börda och ge upphov 

till stress (Kirk et al., 2004; Wennman-Larsen et al., 2002). Även motsatsen, det vill säga en 

känsla av otillräcklig information, kan orsaka de närstående stress, frustration och osäkerhet 

hur de ska hantera situationen (Friedrichsen et al., 2001; Kirk et al., 2004).  

 

Friedrichsen, Strang & Carlssons (2001) studie visade att närstående kan ha olika roller i 

samband med att information ges, men huvudsyftet för dem är att hjälpa och beskydda 

patienten. Så kan till exempel närstående vilja veta så mycket som möjligt och tycka sig också 

ha rätt att veta. Det är av vikt för den närstående att försäkra sig om att det verkligen inte finns 

någon behandling som sjukvården undanhållit och han/hon vill gärna kontrollera och sålla i 

informationsflödet mellan läkaren och patienten. Andra närstående intar en roll i bakgrunden, 

mer eller mindre frivilligt. Den närstående har svårt att kontrollera sina egna känslor och 

upplever en kaotisk situation. För att inte orsaka skada ställer han/hon inga frågor och 

informationen som ges kan bli knapphändig. Detta leder till besvikelse och aggression hos 
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den närstående och en känsla av utanförskap och en oförmåga att ge stöd till den sjuke. Kirk 

et al. (2004) belyste att det var viktigt för de närstående att vårdpersonalen gav dem möjlighet 

att bevara en hoppfull inställning ur olika synvinklar och att deras svårt sjuke närstående inte 

blev övergiven. Vårdpersonalen måste visa att de inte ger upp vården utan fortsätter med 

symtomlindring och att det finns utrymme för det mest ultimata; att det kan ske mirakel (ibid). 

Strävan är att förmå patienten och de närstående att ha en öppen insikt med tillgång till 

information efter deras eget önskemål, vilket också är det som både patienter och närstående i 

de flesta fall önskar.  

 

Ett problem för att nå närstående med tillräckligt med information kan vara att patienten inte 

har förmåga eller önskemål om en öppen dialog om sjukdomen och sjukdomsprocessen 

(Milberg et al., 2004a). I ett tidigt skede av sjukdomen samtalar patienten och närstående ofta 

tillsammans med vårdpersonalen, men vartefter sjukdomen fortskrider och patienten blir 

sämre förändras informationsbehovet hos patienten respektive de närstående. Närstående kan 

ha ett behov av att samtala med vårdpersonalen utan att patienten närvarar. Patientens behov 

av information är relaterat till hur han/hon ska kunna leva sitt dagliga liv och hantera 

eventuella symtom medan närståendes behov är vad som kommer att hända i framtiden på 

kort och lång sikt (Kirk et al., 2004; Wennman-Larsen et al., 2002). Detta kan skapa en 

konfliktsituation beroende på hur samspelet inom familjen sett ut tidigare. Det är inte alltid att 

patienten och de närstående talar så öppet som man kan tro (Kirk et al., 2004). Endera parten 

kan ha en önskan om att beskydda den andre och familjen undviker att kommunicera med 

varandra om den förestående döden (Friedrichsen et al., 2001). Närstående som upplevde sig 

vara välinformerade beskrevs av Andershed (1998) som delaktiga i ljuset. De hade fått stöd 

och information från vårdpersonalen och hade möjlighet att delta i vården av den sjuke. Vid 

delaktighet i mörkret upplevde den närstående istället ett isolerat tillstånd där han/hon 

saknade information och möjlighet att få stöd och kunskap för att hantera den nya situationen.   

 

Det sociala och emotionella stödet från andra, till exempel den andre föräldern, vänner eller 

andra familjemedlemmar, är viktigt (Davies, Deveau, deVeber, Howell, Martinson, 

Papadatou, Pask & Stevens , 1998; Gilbar, 2002; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; 

McGrath, 2001), men samtidigt kan de närstående ha svårt för att anförtro sig till andra och de 

kan känna sig ensamma i sin situation (Wennman-Larsen et al., 2002). Det finns också en 
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tendens att detta stöd avtar vartefter sjukdomen fortlöper (McGrath, 2001). Vårdpersonalen 

upplever stöd och information som en viktig arbetsuppgift (Albinsson & Strang, 2003) men 

det finns ändå tecken på brister (Davies et al., 1998; Laakso et al., 2002). När de närstående 

erbjuds emotionellt stöd från vården är det dock inte självklart för dem att tacka ja och 

Wennman-Larsen et al., (2002) menade att det fanns en skillnad mellan det stöd som de 

närstående önskade sig och det som personalen tolkade som stöd. 

 

2.4     Att vara förälder till ett svårt sjukt och döende barn 

I litteraturen omfattas begreppet barn vanligtvis spädbarn, yngre barn och ungdomar i åldern  

0 – 19 år (Rolls, 2004). Situationen med yngre barn med cancersjukdom och deras föräldrar 

finns beskriven i studier ur olika perspektiv. När ett barn får en cancerdiagnos kan mamman 

hamna i ett chocktillstånd med känslor som rädsla, misstro, tvivel och nedstämdhet (Davies et 

al., 1998; Orloff & Davies, 2004; Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002). Barnets 

sjukdomstid kommer att innebära stora pendlingar känslomässigt för henne, mellan hopp och 

förtvivlan, (Laakso et al., 2002) och hon har ett behov av att få stöd för att kunna hantera 

situationen ((McGrath, 2001). Under sjukdomstiden är det oftast mamman som tar ett stort 

ansvar för att tillgodose barnets olika behov: mat, hygien, finnas tillhands, ge tröst och skapa 

närhet genom att vistas tillsammans med barnet, helst dygnet runt (Davies et al., 1998; Young 

et al., 2002). Svavarsdottir (2005) visade att mycket av mammans tid och kraft gick till att ge 

både det sjuka barnet och eventuella syskon stöd, och att organisera och planera livet för hela 

familjen, då det uppstod nya situationer på grund av att familjens levnadsvanor hade 

förändrats med anledning av sjukdomen. Det var en krävande roll som påverkade henne 

fysiskt, psykiskt och socialt med exempelvis svårigheter att tillgodose sina egna behov 

(Young et al., 2002). Young et al. (2002) menar dock att rollen är given på grund av den 

speciella karaktären som en mor-barn-relation innebär med bland annat en vilja att beskydda 

sitt barn. När barn som just gått från att vara tonåring till att bli en självständig vuxen (cirka 

18-25 år) drabbas av cancer, uppstår en problematik om deras självständighet. Från att ha 

varit beroende av sina föräldrar har de påbörjat en separation till att vara självständiga vuxna 

som tar eget ansvar och egna beslut. ”Barnet” står inför flera för framtiden viktiga beslut till 

exempel yrkesval, att flytta ”hemifrån” och kanske bilda familj. Vid en livshotande sjukdom 

sker ofta en regression till att återigen bli beroende av sina föräldrar på skiftande sätt, till 

exempel fysiskt, socialt, ekonomiskt och känslomässigt, vilket naturligtvis påverkar 
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föräldrarna och eventuella syskon. Barnets förmåga till självständighet kan variera från dag 

till dag och från stund till stund (Grinyer, 2004).  

 

Gilbar (2002) visade som en del i sin studie av vuxna barn med cancer att alla uppgav sina 

make/maka som den som i första hand hjälpte dem, men att det därefter var föräldrarna som 

stod dem närmast. Enligt Lynam (1995) upplevde yngre vuxna som var svårt sjuka att stödet 

de kunde få av sina föräldrar var mycket viktigt. Detta berodde på att föräldra-barn-relationen 

utgjorde en naturlig samhörighet där barnet inte behövde berätta och förklara sin situation. 

Stödet barnet kunde få, kunde därmed uttryckas på många olika sätt, vilket inte var möjligt för 

en utomstående.  Situationen av att som mamma få uppleva sitt vuxna barns cancersjukdom 

och död är dock mycket knapphändigt beskriven i litteraturen. Dean, McClement, Bond, 

Daeninck & Nelson (2005) har i sin studie av föräldrar till vuxna barn som avlidit i cancer, 

konstaterat i en inledande litteraturgenomgång att merparten av studier om vuxna barn som 

avlider och deras föräldrar beskriver tiden efter dödsfallet och oftast i samband med plötslig 

död som trafikolyckor och självmord.   

 

Att vara mamma till ett svårt sjukt barn och när ett barn dör innebär, oavsett orsak, en stor 

påfrestning. Risken att utveckla posttraumatiska stress-symtom och andra emotionella 

reaktioner, som till exempel depression, oro och ångest är stor (Balluffi, Kassam-Adams, 

Kazak, Tucker, Dominguez & Helfaer, 2004; Winston, Kassam-Adams, Vivarelli-O´Neill, 

Ford, Newman, Baxt, Stafford & Cnaan 2002; Young et al., 2002). Förlusten av ett barn är en 

riskfaktor i sorgesituationer som kan bidra till längre sorgeperiod och ge upphov till 

komplicerad sorg (Orloff et al., 2004; Kissane, 2004). 

 

Att ge stöd till mammor, både till dem med yngre och till dem med äldre barn, är mycket 

viktigt både under sjukdomsperioden och efter dödsfallet och vårdpersonalen har en 

betydelsefull roll (Grinyer, 2004; Svavarsdottir, 2005). Seniora mammor som närstående kan 

vara mer utsatta i sin situation, då den egna hälsan kan svikta och kanske försämras på grund 

av till exempel stress, oro och ångest (Socialstyrelsen, 1999). Det torde därför vara av stor 

vikt att ge stöd till seniora mammor med vuxna barn med cancersjukdom. 
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2.5    Förekomsten av seniora mammor som överlever sitt barn 

Både befolkningsmängden och livslängden i Sverige har under de senaste århundradena 

avsevärt ökat. Anledningarna är bland andra förbättrade levnadsvillkor och förbättrad hälsa. 

Medellivslängden har från 1800-talet förlängts till att 2008 vara drygt 83 år för kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2009). Sista december 2008 var drygt 1,6 miljoner individer i Sverige 65 år 

och äldre (cirka 18 %) och drygt hälften (56 %) av dessa var kvinnor (Statistiska centralbyrån, 

2008).  Den vanligaste dödsorsaken i Sverige år 2007 var hjärt- och kärlsjukdomar och 

därefter följde tumörsjukdomar (Socialstyrelsens statistikdatabas). Vid ett antagande om att 

alla kvinnor över 65 år i Sverige är mammor (vilket inte är realitet!) och ställer det i relation 

till antalet personer mellan 30 och 54 år som årligen avlider i cancersjukdom, skulle 1 360 

seniora mammor under 2007 ha drabbats av förlusten av ett vuxet barn i en cancersjukdom, 

under förutsättning att mammorna själva är vid liv. Under 2007 avled totalt 4 217 individer 

mellan 30 och 54 år, oavsett dödsorsak, vilket utökar antalet drabbade senoria mammor. Trots 

det förmodade relativt höga antalet seniora mammor som torde drabbas av förlusten av sitt 

barn i samband med cancersjukdom finns detta knapphändigt beskrivet i litteraturen. 

 

2.6     Problemformulering 

Att vara både äldre, förälder och närstående kan innebär att människor befinner sig i en 

mycket utsatt och sårbar situation. Det finns kunskap om upplevelsen av att förlora ett ungt 

barn men det finns mycket få studier som beskriver hur föräldrar upplever förlusten av ett 

vuxet barn. Detta medför att det är svårt att bemöta och hjälpa dem utifrån deras behov. 

Föreliggande arbete har begränsats till att belysa mammornas situation.      
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3      Syfte 

Studiens syfte är att beskriva seniora mammors upplevelser av sitt vuxna barns 

cancersjukdom och död.  

 

3.1     Frågeställning 

Hur upplever seniora mammor sitt vuxna barns cancersjukdom och död? 

 

Då problem uppstod med att rekrytera informanter, bland annat beroende på ifrågasättande 

om det är etiskt försvarbart att tillfråga denna grupp närstående om ett eventuellt deltagande i 

en intervju, kompletterades frågeställningarna med en fråga om upplevelsen av deltagandet i 

intervjusituationen. Detta skedde efter de två första intervjuerna. 

 

4      Metod 

4.1     Urval  

Insamlandet av data har skett vid intervjuer med fem mammor som förlorat sina barn i 

samband med cancersjukdom. De urvalskriterier som använts är seniora mammor; 

• vars barn avlidit i samband med cancersjukdom som vuxen (> 30 år). 

• som är orienterade i tid och rum.  

• som kan göra sig förstådda på svenska språket.  

Kontakt togs med verksamhetscheferna vid fyra palliativa verksamheter i Stockholm som 

bedriver både slutenvård och avancerad hemsjukvård (se bilaga 1). Två verksamheter avstod 

deltagande, dels på grund av att frågeställningen ansågs för svår, dels på grund av önskemål 

om en etisk ansökan trots att studien är ett studentarbete. Detta fick till följd att 

frågeställningen kompletterades med ytterligare en fråga som berör upplevelsen av 

deltagandet i intervjusituationen. Detta skedde efter de två första intervjuerna. Urvalet av de 

seniora mammor som tillfrågats, gjordes genom personlig kännedom av personalen vid de två 

deltagande palliativa verksamheter om att det funnits en senior mamma vid vårdtillfället och 

att namn och telefonnummer fanns antecknat i patientens/barnets journal. Fyra informanter 

vid en verksamhet tillfrågades via brev från verksamhetschefen där också informationsbrevet 

om arbetet bifogades. Telefonkontakt med informanterna planerades till en vecka efter 
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brevutskicket. Två mammor samtyckte till deltagande, en mamma tog själv telefonkontakt 

och meddelade att hon inte önskade delta och en kvinna gick inte att komma i kontakt med 

per telefon. Vid den andra verksamheten kontaktades en informant per telefon av den 

patientansvarige sjuksköterskan och mamman samtycke till deltagande. Ytterligare två 

seniora mammor som omfattades av urvalskriterierna kom till undertecknads kännedom via 

arbetskamrater och de ombads själva ta kontakt om de önskade delta, vilket de dock inte 

gjorde. Via Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet tillfrågades en 

gruppverksamhet för föräldrar inom Blodcancerföreningen om deltagande och två mammor 

önskade delta. 

 

4.2     Metodval och analys 

En explorativ, beskrivande design med en analysmetod inspirerad av grounded theory, som 

den beskrivs av Glaser och Strauss (Glaser & Strauss, 1967; Schreiber & Stern, 2001) har 

använts i denna studie. Grounded theory är en ofta använd metod i omvårdnadsforskning när 

syftet är att beskriva och förstå hur människor agerar i en social process, framförallt inom ett 

outforskat område (Polit & Beck, 2006; Schreiber et al., 2001). Då litteratursökningen inom 

området inför studien gav ett mycket knapphändigt resultat bedömdes ovanstående 

analysmetod vara lämplig. Grounded theory utvecklades under 1960-talet av Glaser och 

Strauss när de studerade döende patienter på ett hospice. Forskningsansatsen startar med 

insamling av data, oftast intervjuer eller observationer, av en process i en viss, förutbestämd 

situation. Analysarbetet påbörjas direkt efter det första insamlingstillfället och de fynd som 

noteras påverkar den fortlöpande datainsamlingen. Arbetet med insamling och analys av data 

fortskrider parallellt med varandra tills mättnad uppstått, det vill säga samma teman som 

framkommit vid tidigare intervjuer återkommer vid nya intervjutillfällen. Resultatet leder till 

att en teori/frågeställning/förklaring utformas (Schreiber et al., 2001). 

 

4.3     Etiska aspekter 

Inför varje forskningssituation är det av stor vikt att tänka igenom de etiska aspekterna. 

Speciellt svårt är det vid situationer som rör patient och närstående vid vård i livets slut, då de 

kan vara mycket sårbara. Enligt Polit et al. (2006) är godhetsprincipen, det vill säga att inte 

skada och att visa respekt för människan, den mest fundamentala etiska principen. 

Grundläggandet till detta återfinns i The Belmont Report (1978). Att forska inom palliativ 
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vård skulle kunna tolkas som brist på respekt för patienten och de närstående i deras utsatthet. 

Men liksom all vård bör även den palliativa vården grundas på vetenskaplig och beprövad 

erfarenhet och forskning blir därmed ett viktigt verktyg för att nå detta (MacDonald & Weijer, 

2004). Följaktligen skulle det därmed kunna vara oetiskt att inte forska inom palliativ vård för 

att kunna ge den bästa tillgängliga vården. Ansökan om etiskt tillstånd har ej gjorts då 

studentarbeten inte omfattas av kravet på etiskt tillstånd från etikkommitté enligt 

propositionen ”Etikprövning av forskning” (Regeringens proposition 2002/03:50). Ansvaret 

att arbetet utförts under etiskt godtagbara former åligger Institutionen för vårdvetenskap, Ersta 

Sköndal Högskola och bör anses ha tillgodosetts genom arbetets handledare.  

 

Polit et al., (2006) betonar vikten av att arbeta med informerat samtycke som innehåller två 

huvudmoment; rätten till självbestämmande och rätten till full information. 

Självbestämmandet innebär ett fritt val att delta, att kunna få förtydliganden och att när som 

helst avbryta deltagandet eller att avstå svar på enskilda delar i intervjun utan att lämna någon 

förklaring. Full information innebär fullständig information om syfte, metod och vad det 

innebär för den deltagande individen om hon väljer att delta (Kvale, 1997). Informanterna har 

lämnat skriftligt samtycke efter att de fått muntlig och skriftlig information där det framgått 

att deltagandet är frivilligt och att möjligheten finns att när som helst avbryta deltagandet (se 

bilaga 2). Information har också getts till kvinnorna om att personliga data som skulle kunna 

identifiera dem och deras närstående utesluts ur materialet vid redovisningen. Det är av 

yttersta vikt att konfidentialitet råder då intervjupersonerna ofta delar med sig av mycket 

personliga erfarenheter och känslor (Kvale, 1997). Informanterna har getts möjlighet och 

uppmuntrats till att kontakta undertecknad efter intervjutillfället om de har känt behov, för att 

kunna hjälpa dem till utomstående hjälp (Stroebe, Stroebe & Schut, 2003).  En mamma har 

tagit kontakt via e-post efter intervjutillfället vid ett par tillfällen, framför allt med önskan om 

att förklara och förtydliga det som sagts i intervjun, men har inte önskat ytterligare stöd.  
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4.4     Genomförandet av intervjuerna  

Fem intervjuer har utförts under en tidsperiod från april 2005 till april 2009. Informanterna 

har själva valt platsen där intervjuerna har ägt rum och tidsåtgången varierar mellan 1 till 2 

timmar.  Alla intervjuer utom en spelades in på band. En kvinna önskade utföra intervjun utan 

bandspelare och där fördes anteckningar samt skrevs citat under intervjutillfället. Detta 

material analyserades i omedelbar anslutning till intervjun. Intervjuerna inleddes med frågan 

”Hur upplevde Du som mamma situationen under och efter Ditt barns sjukdomstid?” Som 

stöd för intervjuaren användes ett frågeunderlag där frågorna inte hade någon inbördes 

ordning utöver inledningsfrågan (se bilaga 3). Analysen av intervjuerna har påbörjats direkt 

efter intervjutillfället. Det preliminära resultatet har tillåtits att påverka de följande 

intervjuerna såsom metoden beskrivs av Schreiber et al. (2001). 

 

4.5     Analysprocess  

Resultatet av en studie där grounded theory har använts som analysmetod, avser att belysa en 

social process i ett visst sammanhang. En kärnkategori definieras utifrån hela det insamlade 

materialet. Under analysarbetet utförs ett konstant jämförande mellan de olika koder och 

kategorier som framkommer ur materialet (Schreiber et al., 2001). Det första steget i 

analysdelen inleddes med att intervjuerna skrevs ut ordagrant. En första översiktlig utskrift 

utfördes dels av en sekreterare dels av undertecknad. Därefter lyssnade undertecknad igenom 

banden samtidigt som texten lästes och kompletterades för att få materialet enhetligt vad 

gäller detaljer såsom pauser, gråt etc. Alla namn etc. som möjliggör identifiering av personer 

togs bort. Denna fas kan ses som en början på analysarbetet då forskaren gör sig bekant med 

materialet (Kvale, 1997). Intervjuerna lästes noggrant i sin helhet ett flertal gånger. En öppen 

kodning av materialet utfördes dvs. det som framkom i materialet som kunde relateras till 

studiens frågeställning markerades. Koderna kom att bestå av allt från ett ord eller en mening 

till ett helt stycke (Glaser et al., 1967; Schreiber et al., 2001). Syftet med koderna var att hitta 

både likheter och skillnader i det som framkommit. Andra steget innebar att likartade koder 

sammanfördes i kategorier. Avsikten var att nå en högre abstraktionsnivå och att få en 

översikt om det sammanhang som finns i materialet om den aktuella frågeställningen. I detta 

arbete framkom tre kategorier. I det tredje (teoretiska) steget var syftet att finna hur 

kategorierna förhåller sig till varandra. En helhet och ett mönster söktes för att kunna 

identifiera ett kärntema. Denna ska ha en framskjuten roll och stå i relation till de 
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underliggande kategorierna (Glaser et al., 1967; Schreiber et al., 2001). Under hela 

analysprocessen är det viktigt att återgå till tidigare steg och utföra ett konstant jämförande 

med materialet. Därmed kommer resultatet av de föregående intervjuerna att tillåtas att 

påverka det fortsatta datainsamlandet och den fortsatta analysen (Polit et al., 2006; Schreiber 

et al., 2001).  

 

4.6     Beskrivning av informanterna och deras barn 

De fem mammorna var mellan 59 och 89 år vid intervjutillfället och tiden mellan dödsfallet 

och intervjun varierade från åtta veckor till tre år. Tre mammor levde tillsammans med det 

avlidna barnets pappa och två mammor levde med nya män. Alla fem avlidna barn var 

kvinnor och deras ålder vid dödsfallet var mellan 31 och 48 år. Tumörsjukdomarna varierade, 

två av barnen hade en hematologisk tumörsjukdom, två av dem hade tumörsjukdom i buken 

och ett barn hade bröstcancer. Ett av barnen hade tre syskon, två av dem hade ett syskon och 

två barn hade inget syskon. Familjesituationen i barnets familj varierade, ett barn var 

ensamstående, ett var sammanboende och tre var gifta och av dessa skilde sig ett barn under 

sjukdomstiden. Två av barnen hade inga egna barn, ett barn hade ett eget barn och två barn 

hade två egna barn. Se även bilaga 4. 
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5      Resultat 

5.1     Kärnkategori  

Kärnkategorin som framträder ur materialet i föreliggande studie är att mammorna företar en 

oplanerad tidsresa, både bakåt och framåt i tiden, mot ett främmande mål med ett behov av 

ressällskap och guide. Tanken att hamna i en situation där ens vuxna barn drabbas av 

livshotande sjukdom och därefter dör fanns inte hos dessa mammor. Kvinnornas placering i 

deras sociala kontext har förändrats, från att varit en mamma med ett levande barn till att bli 

en mamma till ett avlidet barn. Under sjukdomstiden återvände både mammor och barn till ett 

förhållningssätt med en vårdande mamma. I vissa situationer uppstod en konflikt när barnet 

inte ville ta emot omvårdnaden. Efter dödsfallet befinner sig mamman i en helt ny 

livssituation som är svår att hantera emotionellt och praktiskt. Den förväntade framtiden med 

exempelvis kommande barnbarn finns inte kvar och nya mål i livet måste ta form. Under 

resans gång var det viktigt för mamman att få stöd både inom familjen och från andra 

närstående. Vårdpersonalen hade en viktig roll för att informera och stödja mamman och 

hjälpa henne att förstå situationen.  

 

En oplanerad tidsresa, både bakåt och framåt i tiden, 
mot ett främmande mål med ett behov av ressällskap och guide

En vilja att 
omhänderta 

sitt barn genom 

att sköta om 

en önskan om att 
kunna beskydda

ett behov av 
att få trösta

att försöka 
bevara och upprätthålla 

hoppet

Ett emotionellt kaos 
med känslor av

att känna maktlöshet
och skuld

att känna sig lurad

En identitetskris 
med en önskan om

att inte bli övergiven

att få stöd

att hitta en ny roll 
och mening med livet

 

Bild 1 Kärnkategorin med dess 3 kategorier och 9 underkategorier. 
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Mammornas upplevelser under sitt barns sjukdomstid och efter dödsfallet består av; en vilja 

att omhänderta sitt barn genom att sköta om, beskydda, trösta samt bevara och upprätthålla 

hoppet, ett emotionellt kaos med känslor av att känna maktlöshet och skuld och att känna sig 

lurad och en identitetskris med en önskan om att inte bli övergiven, att få stöd och att hitta en 

ny roll och mening med livet. 

 

5.2  En vilja att omhänderta sitt barn  

”Att sköta om” innebär en vilja och/eller önskan om att få delta i barnets vardagliga liv. Det 

kan ses som en form av regression till den perioden i barnets tidigare ålder när barnet var i 

behov av basalt ”livsuppehållande” omhändertagande för att överleva. Alla fem mammors 

berättelser innehåller mycket av denna vilja och en mamma menar att ”En mamma är ju den 

som alltid ska sköta om sitt lilla barn och då spelar det ingen roll om barnet är 42 år.”. Det 

blir en balansgång för mamman mellan den tidigare ”småbarns/mammarollen” och den 

relation som de har nu som mamma med en dotter som är en vuxen kvinna som umgås 

tillsammans. Behovet av att hjälpa till och ordna saker finns både under sjukdomstiden och 

efter dödsfallet. En mamma beskriver viljan att utföra praktiska göromål som att ”…jag 

tycker liksom alltid att jag skall göra någonting och prata om någonting eller hjälpa till…”. 

Det konkreta agerandet kan vara i form av aktiviteter som rör sjukdomstillståndet, som att 

hålla reda på vilka mediciner som ordinerats och hjälpa till vid besök inom vården. Ett av 

barnen fick i samband med en transplantation möjlighet att tillbringa sin isoleringstid i 

föräldrahemmet i sitt gamla flickrum vilket mamman upplevde positivt. Samtidigt kan en 

delaktig i medicinering ge frustration och maktlöshet över att inte kunna medverka på grund 

av okunskap. När oförutsedda händelser inträffar finns mamman där och hjälper till med 

praktiska göromål. Det kan vara allt från att handla vetekudde på apoteket till att möblera om 

hemma för att få barnets vardag att fungera med hjälpmedel etc. En mamma berättar att 

händelserna kan uppkomma vilken tid på dygnet som helst, ”mitt i natten klockan ett så ringer 

det i telefon” och vid ett annat tillfälle behöver barnet åka till sjukhus akut och ”jag kastade 

mig in i bilen”.  
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En annan mamma beskriver en händelse som inträffar när de är ute och går på ”sta’n”; 

 

”Ena foten var lite svår och hon snubblade på den och slog upp ett sår på knät. 

Jag var med henne och lade om det där. Vi gick in på apoteket. Hon hade 

alldeles nya byxor som då gick sönder och hon blev så ledsen. Jag tog hem dem 

och lagade dem…” 

 

Flera av mammorna vill gärna ”skämma bort” barnet och försöker förgylla vardagen genom 

att ge bort egna saker, handla små presenter och ätbart. Det finns också ett behov av att sköta 

om den relation som mamman och barnet har som vuxna jämbördiga, ”…hon var ju en vuxen 

kvinna som man umgicks med…”. Aktiviteterna kan då bestå av att gå på ”sta’n” och fika, gå 

på bio eller åka till sommarhuset. Barnet kan visa tecken på att vilja bli omhändertagen ” 

…jag tror nog att hon gentemot mig ville vara barn också hela tiden…” men kan också vara 

ett hinder för mamman för att kunna sköta om sitt barn. Barnet kan ha en vilja att fortsätta sitt 

egna självständiga liv utan alltför mycket hjälp från sin mamma och därmed avvisa mammans 

önskan om att sköta om. En mamma beskriver hur dottern uttrycker sin vilja att klara allting 

själv och inte vilja ha någon hjälp med någonting. Detta kan leda till att barnet upplever 

mamman om besvärlig samtidigt som mamman känner att det är svårt att bli ställd utanför. 

Mammans egen situation kan också vara ett hinder för möjligheten att sköta om barnet. Den 

fysiska orken kanske inte är som tidigare och den sociala situationen kan vara ansträngd med 

egna föräldrar som är gamla och sjuka och behöver omvårdnad. En mamma beskriver hur 

dottern vårdas en tid i föräldrahemmet med hjälp av vårdpersonal från hemsjukvården och 

flera hjälpmedel såsom droppställning. Barnets önskan att få bli omskött översteg mammans 

förmåga och ork och mamman uttrycker att ”…jag var helt slut…”.  

Vilja att sköta om kan fortsätta även efter att barnets död och till exempel innefatta konkreta 

handlingar runt begravningen. Ett föräldrapar valde att ta urnan med dotterns aska själva till 

kyrkan.  

”Det var plågsamt, jag hade askan i knät och den vägde precis som en liten 

bebis. Vi åkte hem därifrån och lämnade den i kyrkan. Det var ändå som om det 

var nödvändigt. Jag hade fött henne och måste ta henne tillbaka. Därför ville 

jag göra det själv.” 
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”En önskan om att kunna beskydda” både barnet och andra personer, beskrivs av flera av 

mammorna som att det alltid finns ett behov av att beskydda sitt barn och ställa saker tillrätta 

när barnet stöter på problem. En mamma beskriver sig själv ”…för man är ju alltid den som 

är beskyddande…”. Sjukdomstiden ses som en lång plåga där mamman inte kan förhindra till 

exempel symtom som håravfall och smärta, ”…håret föll ju en kväll...det var så hemskt så det 

var inte sant…” och ”…det var en lång plåga, hon plågades även om vi hade hoppet…”. Att 

inte kunna påverka situationen eller förhindra att döden kommer medför frustration och en 

känsla av maktlöshet; ”… man var ju så maktlös. Kan jag inte göra någonting?”. Det kan 

också finnas andra personer i mammans närhet som hon upplever att hon behöver beskydda. 

En mamma berättar att hon försöker ta hand om sin make genom att; ”..man ska ju skona 

honom också mitt i alltihopa…” och en annan mamma gråter i skym undan för sin man för 

hon vill inte visa honom det då ” …han har aldrig lärt sig gråta..”.  En mamma vill beskydda 

sin egen mamma genom att ”…vi säger ingenting till mamma…”. Ett av barnen försöker å sin 

sida att beskydda sin mamma; ”…för jag skulle ju beskyddas…” och barnet berättar inte allt. 

En mamma är bekymrad över hur den kvarvarande yngre systern nu är utan en beskyddande 

storasyster. Mamman har själv upplevt att ”Min storasyster har alltid funnits i mitt liv som 

mitt stöd och beskydd.”. 

 

”Ett behov av att få trösta” kan följa när det inte går att förhindra och beskydda barnet från 

sjukdom och symtom.   

 

”Som mamma vill man ju alltid blåsa på såret liksom. Blåsa bort och trösta och 

säga att det blir bra i morgon och det kunde jag inte.” 

 

En mamma berättar att hon tar med teckningar som tidigare fungerat som tröst för barnet.  

 

”Jag tog med mig en låda med teckningar som vi brukade titta på när hon var 

liten och sjuk. Det var sådant som kunde trösta henne när hon var liten och 

sjuk.” 

 

Men när sjukdomen fortskrider och symtom kvarstår går det inte att trösta och en känsla av 

maktlöshet uppkommer. ”Att försöka bevara och upprätthålla hoppet” uttrycks av en mamma 
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som att ”…alla mammor har ju varit optimistiska…”. Hoppet kan ses som ett sätt att hantera 

situationen och för att hitta styrka och mening med det man gör och livet i sig; ”…man är ju 

optimist ända in i det sista…”. Detta skulle kunna innebära en möjlighet för barnet att leva 

tills det dör men å andra sidan kan en förnekelse uppstå som blir till ett hinder för att ta till sig 

situationen. En av mammorna får information av läkaren i hemsjukvården om dotterns 

tillstånd men inte ens under dotterns sista levnadshelg förmår mamman att släppa hoppet. En 

mamma uttrycker att det är svårt att dottern var så sjuk och att det var en svår sjukdom men 

tror ändå att hon ska klara det när en ny behandlingsform påbörjas. Flera närstående kan 

också interagera med varandra i sammanhanget; ”…sen ville hennes man inte inse att hon var 

så sjuk som hon var och det ville inte jag heller i och för sig..” vilket kan förstärka hoppet. En 

mamma menar att hon inte kunde ta till sig det som händer dottern. 

 

”På slutet så frågade jag läkaren ”Är det meningen, väntar vi på att hon skall 

dö?” Ja, sa hon då men jag kunde inte ta in det. Kunde inte förstå, kunde inte 

sätta bild på vad som hände på andra sidan.” 

 

5.3     Ett emotionellt kaos  

Alla fem mammor beskriver hur de upplever ett emotionellt kaos som står i relation till 

barnets sjukdom och död. Känslan av maktlös återkommer vid flera tillfällen i mammornas 

berättelser. När deras förmåga att ställa situationen tillrätta misslyckas, när de inte kan trösta 

och när de inte kan förhindra döden blir maktlösheten överväldigande. ”Att känna skuld” 

förekommer i olika dimensioner till exempel gentemot eventuella syskon men framför allt 

över att som mamma möjligen ha orsakat barnets sjukdom. Tankar finns att sjukdomen skulle 

kunna ha en medfödd, genetisk orsak som mamman har överfört till barnet till exempel 

genom att utsätta sig för någon form av riskfaktorer under graviditeten, antingen medvetet 

eller omedvetet. En mamma uttrycker sin oro med sitt yrke; ”…jag jobbade med kemikalier 

när jag var gravid…” och en annan mamma ”funderar mycket på om cancern beror på 

uppväxten”. När det finns cancersjukdom inom familjen finns en oro att faktorer hos till 

exempel barnets pappa eller andra släktingar längre bak i tiden har medverkat till barnets 

sjukdom. En mamma uttrycker skuldkänsla över att barnet drabbats när ”Det borde ha 

drabbat mig istället.”. Om barnets livsstil varit sunt med idrott, hälsosam kost och ingen 

rökning kan känslan av att sjukdomsorsaken är medfödd förstärkas; ”…vi undrade var det 
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kom ifrån…”. Har barnet istället ett beteende som mamman upplever att hon borde ha 

förhindrat, till exempel rökning eller alkoholkonsumtion, ger detta skuldkänslor. Mammornas 

egna känslor i samband med sjukdomstiden och efter dödsfallet kan kännas ”förbjudna” och 

ge upphov till skuldkänslor. En mamma upplever en känsla av förlust eftersom ”…arvsblodet 

försvinner…”.  Detta ger henne skuldkänslor både gentemot sin dotter som avlidit men också 

mot sig själv då situationen kunnat vara annorlunda om hon fött flera barn.  En mamma 

beskriver det som att ”…den känslan, det här att jag kände mig snuvad så att säga på 

någonting mer skämdes jag för att säga…”. ”Att känna sig lurad” på förväntade framtida 

händelser innebär en besvikelse över att livet inte blev som förväntat, vilket bland annat leder 

till stor ilska. Livet följde inte den ”normala” livscykeln och det upplevs inte som naturligt att 

ett barn dör. Det kan bli en besvikelse över att ha fått två barn men ”bara” ett barn kvar i livet.  

Känslan upplevs som självisk och ger upphov till skuldkänsla när mamman i situationen 

känner förväntningar från omgivningen av att uppleva tacksamhet över att få fortsätta leva. 

 

”Speciellt att äldsta, förstfödda som är så stort för en kvinna att man föder sitt 

första barn. Barnet skall ju liksom ta hand om mig när jag blir gammal. Det 

planerar man ju inte men så är det ju. Så att hon skulle dö då, så gör man inte.” 

 

Den mer eller mindre outtalade förväntningen över framtiden är till exempel att få barnbarn 

och att så småningom ha någon, både barn och barnbarn, som tar hand om en när man blir 

gammal och ”skröplig”. 

 

”Efteråt så hade jag en stark känsla som jag kom underfund med att jag hade 

var att jag kände mig lurad. Jag kände mig liksom snuvad på framtiden, snuvad 

på mina barnbarn som jag inte skulle få av henne.” 

 

 

 

En mamma berättar att hon har sparat saker och planerat att ge dessa till sitt barn vid olika 

framtida tillfällen men nu har sakerna förlorat sin funktion och sitt värde.  
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”Då är det ju ingen nytta med sakerna som hon skulle göra någonting med, vem 

skall ha dessa nu? Det är sånt som känns ledsamt, sånt som jag hade hoppats på 

och som jag är snuvad på igen.” 

 

Ett konkret exempel på detta som nämns av en mamma, är ärvda smycken. När dottern nu inte 

finns kvar som mottagare och förvaltare av smycket ändras planerna; ”…så den har min 

lillasyrras dotter fått nu för jag tänkte att den ska inte barnbarnens fruar få och kanske 

försvinna så här…”. 

 

5.4     En identitetskris  

Mammorna uttrycker en önskan om att inte bli övergiven vilket de i flera avseenden dock har 

blivit under barnets sjukdomstid och död. En känsla av ensamhet infinner sig, en ensamhet 

som är annorlunda än förut. Två av mammorna beskriver hur de upplever en form av 

oförmåga hos vårdpersonalen att finnas tillhands, om så bara för en liten kort stund. En 

mamma säger att ”…mina egna tankar då är att läkarna kände sig lite, ja de visste inte vad 

de skulle göra och kunde inte tala om det för oss heller då. De kunde inte säga att det här vet 

vi inte.” och en annan mamma känner sig nonchalerad i samband med att barnet fått sin 

diagnos; ”…och vi möter läkaren i dörren… och han har bråttom och jag vill ställa frågor 

men han har inte tid…”. Vid besök på begravningsbyrå upplever en mamma hur personalen 

inte pratar till henne utan istället ” …pratade liksom förbi mig…”. Dessa till synes små 

händelser och tillfällen gör det svårt att ta till sig och bli delaktig i det som händer. Två av 

mammorna beskriver en känsla av att bli övergiven av sitt eget barn som inte längre finns i 

livet. Vid avskedet från den döda kroppen uppstår en mycket konkret situation av 

övergivenhet. Detta kan till exempel uppstå när barnet dör hemma och ska transporteras från 

bostaden; ”…när transportbilen kommer blir det förtvivlat och definitivt.”. En mamma 

upplevde stunden just efter dödsögonblicket mycket starkt och hon berättar; 

 

”Då fylldes rummet av hennes själ, det var alldeles, alldeles tjockt i rummet 

med energi. Jag tror det varade i ungefär två minuter och sedan så flög själen 

bort. Sedan var hon inte där mer.”  
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Samma mamma upplever också att den avlidna dotterns själ inte finns hos henne lika mycket 

som hos hennes syster, vilket kan förstärka känslan av att bli övergiven. 

 

”Jag tror att hennes själ är hos hennes syster mycket mer är den är hos mig. 

Hon var inte så mammig, hon flyttade hemifrån tidigt och hade massor av 

vänner och levde mer självständigt.” 

 

För att undvika känslan av att bli övergiven av sitt barn beskriver några av mammorna hur de 

på olika sätt har sina avlidna barn med sig i livet; ”…jag låter henne vara med hela tiden…”. 

Mamman kan bära kläder eller accessoarer som tillhört barnet eller titta i album och bläddra 

bland barnets betyg från skolan. Andra personer i mammornas omgivning har vid olika 

tillfällen ”inte sett” dem, till exempel vid begravningen av barnet i kyrkan; ”…ingen brydde 

sig om mig vid begravningen eller sonen, bara svärsonen.”.  En mamma menar att personer 

hon känner väljer det näst intill klassiska ”knepet” att titta bort eller vända och gå åt ett annat 

håll när de närmar sig varandra utomhus. Detta upplevs som en nonchalans och ett 

avståndstagande och är mycket obehagligt. En strategi för att undvika att bli övergiven i 

framtiden kan till exempel vara att hålla sig väl med barnbarnen; ”Ja det är bäst man håller 

sig väl med barnbarnen som skall ta hand om en när man blir gammal.”. 

 

Som närstående och mamma finns en önskan om och ett behov av ”att få stöd” på olika sätt. 

Det informella stödet genom make och andra barn inom den närmaste omgivningen har haft 

en viktig roll för fyra av mammorna Ett exempel är den egna familjen, make och barn, men 

också andra personer, som grannar, syskonbarn och vänner har haft stor betydelse. Ibland 

finns personer som har liknande erfarenheter med sig som mamman kan ge stöd till och få 

stöd tillbaka från. En av mammorna berättat om stödet hon och henne väninna kunde ge 

varandra då deras barn avled inom en vecka. När stödet från den närmaste omgivningen 

brister kan det ge en stark reaktion och få till följd att vardagen inte går att hantera. En 

mamma menar att bristen på stöd från arbetsgivaren resulterade i sjukskrivning som hon 

egentligen inte ville och hon var mycket besviken. Vårdpersonalen har haft en viktig roll för 

att stötta några av mammorna samtidigt som mammorna uttrycker både negativa och positiva 

erfarenheter. Det upplevs som ett problem att inte ha tillräckligt med bakgrundskunskap om 

sjukdomar och andra närliggande områden, vilket leder till att det blir svårt att ställa ”rätt” 
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frågor. En mamma med viss erfarenhet från sjukvården menar att  ”… så visste jag ju litet vad 

jag skulle fråga om.”. En mamma deltog i en organiserad kurs rörande cancersjukdomar där 

olika professioner från vården deltog. Detta upplevde hon som positivt genom ; ”…att man 

var tillsammans” och för att kontakt med andra i samma situation ;” …var man bara 

anhöriga i ett rum”. Upplevelsen av omhändertagandet av mammorna skiljer sig åt på olika 

vårdinstanser, men kan också skilja sig åt mellan olika vårdpersoner inom samma vårdenhet. 

En mamma berättar att personalen är omtänksam och välkomnande men samtidigt var det 

svårt att få till exempel information. Istället för ett samtal i lugn och ro ges information om 

sjukdomsläget i förbifarten i en korridor; ” Du vet väl att prognosen är dålig.”. Två av 

mammorna beskriver skillnader mellan omhändertagandet inom ”akutsjukvården”, trots att 

denna vård upplevts som positiv, och palliativa enheter; ”Vi blev så väl omhändertagna.”. 

Miljön inom den palliativa vårdenheten upplevs som lugnare och ger en känsla av att vara 

hemma och en mamma menar att ”Det var som att komma till himmelriket.”  

 

 Att hitta en ny roll och mening med livet både i sin roll som mamma och mormor och i sin 

roll som vuxen kan vara svår. Förutsättningarna mellan de fem mammorna skiljer sig åt då en 

mamma har tre barn kvar i livet, två mammor har ett barn kvar i livet och två mammor har nu 

inget barn kvar i livet. Tiden efter dödsfallet kan vara svår att fylla med något som upplevs 

som meningsfullt. Mammorna har ägnat mycket av sin tid med att vara tillsammans med 

barnet och plötsligt finns inte rollen och funktionen som mamma till ett svårt sjukt barn kvar; 

”…man gjorde ingenting. Det var ingenting som betydde något.”. De mammor som har ett 

eller flera barn kvar i livet upplever att dessa är viktiga så att de kan fortsätta vara mamma 

och de ger också tröst och hjälp. Livet runt omkring fortsätter och nya händelser inträffar som 

ger mening åt livet. En mamma berättar att kvarvarande barn började bygga hus och fick barn 

vilket medförde att mamman och barnets pappa ”…vi fick något nytt att hänga upp våra liv 

på.”. Människor i omgivningen försöker hjälpa mammorna med att hitta ny och fortsatt 

mening med livet och nämner gärna barnbarnen. En mamma berättar att barnbarnen är viktiga 

men de kan inte ersätta det avlidna barnet. Nya familjekonstellationer uppkommer när till 

exempel barnbarnen får ”nya plastmammor” och en mamma menar att det är viktigt att ta 

plats och ”bevaka” sin roll som mormor. Hon förklarade sin roll noga genom att säga till en 

ny sambo till barnbarnens pappa; ”Ja mig blir ni inte av med.”. 
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Två av mammorna har genom sitt deltagande i gruppverksamhet för närstående kunnat hjälpa 

andra dels genom sitt engagemang i gruppen men också genom att bistå med praktiska saker 

på en vårdavdelning i samband med inköp av material och inventarier som hjälp för deras 

patienter. 
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6      Diskussion 

6.1     Metoddiskussion 

Vid forskning inom den palliativa vården och vid outforskade områden är det viktigt med en  

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa den individuella  

upplevelsen (Kristjanson & Coyle, 2004). Det första steget är att utföra en kvalitativ studie för 

att få fram essenser och fenomen. Det andra steget består av att med hjälp av en kvantitativ 

metod i en större population undersöka hur vanliga dessa essenser och fenomen (Kristjanson 

et al., 2004). Valet av metod till denna studie möjliggör därmed förutsättningar för fortsatta 

studier i ämnet exempelvis som underlag till enkäter. Grounded theory kan ses som en 

blandning av induktion och deduktion då datainsamling, analysarbete och litteratursökning 

sker kontinuerligt tills mättnad uppstår (Morse, 2001).  

 Det är diskutabelt om mättnad i egentlig mening har uppnåtts eller inte. Problem uppstod 

med att hitta informanter, beroende på att denna grupp närstående oftast inte finns 

dokumenterade med namn och telefonnummer i patientens journal. Vid samtal med 

vårdpersonalen inom den palliativa vården i samband med arbetet, framkom att de ibland har 

vetskap om och träffar seniora föräldrar, men många gånger vet de inte ens om att de finns. 

Det händer även att vårdpersonalen får kännedom om dem först efter att dödsfallet skett när 

det kommer seniora föräldrar för att ta avsked av den döde. Detta kan tolkas som ett tecken på 

att föräldrarna inte varit involverade i vården runt sitt döende barn.   

En intressant och viktig fråga, som är svår att belysa, är vilka som väljer att delta i 

studiesammanhang kontra tackar nej eller inte hör av sig. Detta kan variera bland annat 

beroende på metod av datainsamling som används (enkäter eller intervjuer) och det kan också 

skilja sig åt mellan män och kvinnor. Ytterligare en anledning till att avstå deltagande kan 

vara en låg grad av välbefinnande (Stroebe et al., 2003). Den seniora mamman som själv 

meddelade att hon inte önskade delta, beskrev att hon mådde mycket dåligt. En förklaring till 

att de mammor som ombads ta kontakt själva inte gjorde det, skulle kunna vara att de mår 

mycket dåligt och inte orkar eller vill ta initiativ själva. Ytterligare möjligheter att rekrytera 

informanter kan finnas men har inte utretts vidare. Mättnad i föreliggande studie torde ha 

uppnåtts ur perspektivet av hur rekryteringen av informanter skett. Däremot är det tveksamt 

om urvalet är representativt. Det är möjligt att deltagandet och den därpå följande mättnaden 

ser annorlunda ut om arbetet bedrivs i en forskningsstudie där till exempel alla patienter och 
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deras mammor och/eller pappor tillfrågas. Resultatet av föreliggande studie kan därmed inte 

anses vara generellt överförbart men kan ligga till grund för ytterligare studier.  

 

6.2     Resultatdiskussion 

Att få uppleva sitt eget barns sjukdom och/eller död torde vara en av de svåraste förlusterna 

en mamma/förälder kan uppleva. Det strider mot den förväntade livscykeln och ses inte som 

en naturlig händelse. Det aktuella ämnet är relativt outforskat och denna studie tillför därmed 

ny kunskap. Jämförelser har till stora delar utförts mot studier med närliggande ämne.  

Kärnkategorin i detta arbete beskriver seniora mammors situation under sitt barns 

sjukdomstid i cancersjukdom och död vilket innebär stora pendlingar känslomässigt för 

henne. Känslorna pendlar mellan hopp och framtidstro till förtvivlan och känsla av skuld och 

övergivenhet, vilket också mammor till yngre barn som avlidit berättar om i en studie av 

Laakso & Paunonen-Ilmonen (2001). Dean et al. (2005) beskriver hur föräldrar till vuxna barn 

med cancersjukdom hamnar i en konflikt mellan barnets självständighet som vuxen och en 

önskan om att vårda sitt barn vilket kan anses vara överförbart till de seniora mammornas 

behov av att sköta om, beskydda och trösta sitt barn som de gjort en gång i tiden under 

småbarnsåren kontra den vardag de har upplevt under senare tid tillsammans med sina barn 

som vuxna. Enligt Lynam (1995) uppskattar unga vuxna med cancer familjens engagemang 

där det inte finns krav på att berätta sin historia om och om igen vilket ger trygghet men det 

kan å andra sidan vara svårt för barnet att återgå till en situation med ett beroende av sina 

föräldrar. Detta strider mot den förväntade livscykeln, precis som när de blivit sjuka i cancer. 

Det blir en balansgång som i vissa fall kan vara svår att hantera både för barnet och för 

föräldern (Dean et al., 2005; Grinyer & Thomas, 2001). De seniora mammorna i föreliggande 

arbete visar att de kan vara en källa till stöd för både det sjuka barnet och dennes familj men 

för att mamman ska klara av det behöver hon i sin tur får stöd. Resultatet visar att det är svårt 

för vårdpersonal att närma sig dessa mammor då de upplevs vara så sårbara och utsatta att det 

inte gick att tillfråga dem om ett eventuellt deltagande i denna studie. Mammorna upplever att 

de är välkomna på vårdenheten men känner ändå att de inte får den information och stöd som 

de så väl hade behövt. Både Dean et al.( 2005)och Grinyer et al. (2001) beskriver 

problematiken med att det vuxna barnet måste ge sitt tillstånd för att vårdpersonalen ska 

kunna ge sjukdomsinformation till närstående som till exempel en senior mamma. En 

förutsättning är då att vårdpersonalen diskuterat frågan om sekretess med barnet, vilket 
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kanske inte har skett och detta kan vara en förklaring till att mammorna upplevt denna brist. 

Avsaknad av stöd och information ger känsla av att vara exkluderad, obekräftad och osedd 

vilket leder till stress (Dean et al., 2005) och kan jämföras med Andersheds (1998) 

beskrivning av en delaktighet i mörker. Men det torde ändock vara möjligt för vårdpersonalen 

att fråga hur de seniora mammorna mår och stödja dem, vilket kan anses nödvändigt då de 

uppenbarligen har ett behov av detta. Känslan av skuld och ånger menar Laakso et al., (2001) 

är en del av de psykologiska reaktionerna i sorgen efter ett barns död, men hur känslorna 

upplevs och hur mammorna hanterar dem är individuellt. Alla fem mammor i detta arbete 

uppger en känsla av skuld och att vara lurad, vilket därmed stödjer Laaksos studie men står i 

motsats till studien av Dean et al. (2005) där denna känsla inte är så stor som de hade 

förväntat sig. Mammorna i föreliggande arbete har alla bott i en geografisk närhet till sitt barn 

och ingen av dem har heller nämnt fysiska och psykiska sjukdomstillstånd som hinder, men 

dock som begränsning, för att kunna vara delaktiga i vården av sitt barn. Hur upplever en 

mamma sin situation om hon är bosatt långt från sitt sjuka och döende barn eller om hon inte 

är vid god hälsa och bor på ett äldreboende? 

 

Hoppet beskrivs ofta i allmänna ordalag som det sista som lämnar oss och kan ses som en 

naturlig strategi för att kunna hantera svårigheter. Närstående i flera studier menar att det är 

viktigt för dem att få behålla hoppet och att även personalen inger hopp (Dean et al., 2005; 

Laakso et al., 2001). Men hoppet kan också bli ett hinder för att prata om döden och framtiden 

(Dean et al., 2005) och förhindra mammorna att förstå att döden är nära förestående(Laakso et 

al., 2001).  Det skulle kunna innebära att tiden från det att mamman förstår att barnet är 

döende tills det att döden inträffar, ”awareness time”, blir mycket kort.  Valdimarsdóttir, 

Kreicbergs, Hauksdóttir, Hunt, Onelöv, Henter & Steinecks studie (2007) visar att 

”intellectual awareness time” var kortare än 24 timmar för 23 % av mammorna till döende 

barn och ”emotional awareness time” var kortare än 24 timmar för 45 % av mammorna. 

Resultatet i föreliggande studie kan anses överensstämma med en kort ” awareness time” 

genom mammornas försök att bevara och upprätthålla hoppet. Detta får till följd att 

möjligheten att prata om döden, kanske reda ut konflikter och planera för efterlevande 

omintetgörs. Även om det är svårt att prata om döden, och kanske extra svårt med sitt barn, så 

visar Kreicbergs, Valdimarsdóttir, Onelöv, Henter & Steinecks studie (2004a) att de föräldrar 

som hade pratat med sina barn om döden inte ångrar sig efter dödsfallet men däremot ångrar 

27



   

 

  
 

 

sig de föräldrar som inte pratade om döden med sina barn. Återigen är information och stöd 

till både patient och närstående en viktig faktor.   

 

En intressant fråga som uppkommer är pappornas situation i samband med ett vuxet barns 

död. Mammorna i föreliggande studie betonar vikten av att få stöd från barnets pappa vilket 

bekräftas i en studie av Laakso et al., (2001). Svavarsdottirs (2005) visar att pappornas mest 

tidskrävande uppgift, men också en svår uppgift, var att ge känslomässigt stöd till det sjuka 

barnet, syskon och barnets mamma. Papporna hade också svårt att kombinera arbete, vården 

av det sjuka barnet och emotionellt stöd till mamman. Två av mammorna i föreliggande 

studie beskriver att de vill beskydda sina makar, vilket kan tyckas stå i motsatsförhållande till 

deras behov av stöd från pappan och pappans upplevda uppgift.  

 

Att mista en nära familjemedlem är en av de mest påfrestande formerna av en förlust (Weiss, 

1999). Vissa närstående drabbas av ett ”komplicerat” sorgearbete till exempel ingen 

emotionell reaktion (sorg), sorgen eller den emotionella reaktionen tar aldrig slut eller att den 

emotionella reaktionen kännetecknas av skuld eller vrede utöver det vanliga. Detta kan 

innebära en ökad risk för fysisk och psykisk sjukdom och en ökad risk för död på grund av 

sviktande förmåga hos den närstående (Stroebe & Stroebe, 1999). Riskfaktorer för utveckling 

av ”komplicerad” sorg är bland annat förlusten av ett barn (Shimshon Rubin, 1999), att den 

avlidne och den närstående haft en lång relation (Weiss, 1999), sviktande socialt nätverk samt 

egen kronisk sjukdom eller psykisk ohälsa hos den närstående (Socialstyrelsen, 1999). Likaså 

bidrar en kort ”awareness time” till psykisk ohälsa (Hauksdottir, Valdimarsdóttir, Fürst, 

Onelöv & Steineck, 2009; Valdimarsdóttir, Helgason, Fürst, Adolfsson & Steineck, 2004). 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för psykisk ohälsa på grund av sociala, psykologiska och 

biologiska faktorer. Den äldre kan drabbas av nedstämdhet och ångest över en förlorad social 

identitet och förlust av make/maka (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2009) har var tredje kvinna över 85 år besvär av ängslan, oro eller ångest, 

vilket i vissa fall skulle kunna orsakas av ett vuxet barns död. Med tanke på antalet äldre som 

troligen drabbas av ett vuxet barns död torde ytterligare forskning inom området vara av stort 

värde ur flera perspektiv. 
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6.3     Forskningsetisk diskussion 

Studien har väckt många frågor om den är etiskt försvarbar med tanke på att dessa kvinnor 

kan förmodas befinna sig i en mycket sårbar och utsatt situation. En verksamhetschef ansåg, 

som tidigare nämnts, att dessa kvinnor är i en så svår situation att de kan orsakas stor skada 

och stress genom att tillfrågas om ett eventuellt deltagande. Men frågan är om det finns ett 

rättfärdigande för ett paternalistiskt tänkande och ett agerande som ”gatekeeper”? Gränsen för 

när det är möjligt att tillfråga om deltagande kanske är hårfin men troligen är den lika hårfin 

när det gäller att fråga patienter som nyligen fått diagnosbesked om en allvarlig 

tumörsjukdom om de vill delta i klinisk studie med farmaka (MacDonald et al., 2004). Oron 

för att skapa mer skada än nytta med forskning inom palliativ vård är inte ny. Inför arbetet 

med en svensk studie av föräldrar till barn som avlidit i en cancersjukdom ifrågasattes om 

föräldrarna skulle komma att orsakas för stor skada genom sitt deltagande (Kreicbergs, 

Valdimarsdóttir, Steineck & Henter, 2004b). En pilotstudie genomfördes och i den uppgav 95 

% av föräldrarna att de upplevde pilotstudien som värdefull. Därefter kunde studien fortlöpa 

med ett större antal föräldrar.  Det är viktigt att låta de presumtiva informanterna själva ta 

ställning till och bestämma sig för om de vill delta i en studie (Addington-Hall, 2002; Burnell 

& O'Keefe, 2004; Gysels, Shipman & Higginson, 2008; Hynson, Aroni, Bauld & Sawyer, 

2006; Scott, Valery, Boyle & Bain, 2002).  

 

Frågan om upplevelsen av intervjusituationen ställdes inte explicit i den första intervjun men 

mamman uttryckte spontant i slutet av intervjun ”jag har ju bara suttit här och berättat”. 

Mamman vid den andra intervjun tillfrågades dock spontant om hur hon upplevde situationen 

och om hon önskade avsluta intervjun då hon vid ett tillfälle brast i gråt. Vid de övriga 

intervjuerna har mammorna tillfrågats hur de upplevt situationen. Mammorna berättar att de 

under intervjuerna upplever starka känslor som ger både fysiska och psykiska upplevelser i 

form av trötthetskänsla och att det är jobbigt. Fyra av dem gråter och snyftar men ingen av 

dem vill inte avsluta intervjun.   

 

 ”Tvärtom, det är klart man blir lessen men jag upplever inte som att  

jag vill ha det ogjort, tvärtom, det hjälper mig.” 
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Flera av mammorna uttryckte sin uppskattning över intervjusituationens möjlighet att få 

berätta sin historia. En mamma berättar att hon ”uppskattar att du lyssnar helt och fullt” och 

en annan säger ”tack också för att du lyssnade”. Ett annat sätt att få berätta sin historia visade 

en mamma genom att hämta fotoalbum och pärm med urklipp som hon visade och berättade 

runt under intervjun. Intervjutillfället ses ur ett egenperspektiv för flera av mammorna. 

Genom sitt deltagande har de en önskan om att få ett framtidsperspektiv där de själva är 

delaktiga. En mamma uttrycker detta att som att vara på väg, ”och så känns det som ett steg 

på vägen på nåt sätt”.. En annan mamma beskriver känslan som ”renande och stärkande” 

och att hon har en tro på att hon kommer ”må bättre efter” intervjun. Även ett altruistiskt 

perspektiv uttrycks, det vill säga ett intresse av att hjälpa andra i liknande situation trots att 

det inte gagnar en själv, ”för det man tänker är att det kanske kan hjälpa nån”; ”jag känner 

ju bara att jag vill hjälpa till, kan jag hjälpa till så betyder det mycket för mig”. De två 

mammor som beskriver detta har själva deltagit i gruppverksamhet för närstående och en av 

dessa mammor uttrycker att hon har fått stöd genom denna kontakt med andra i liknande 

situation.   

 

Flera studier visar att närstående i liknande situationer är positivt inställda till att delta i 

forskningssammanhang trots att de samtidigt kan uppleva det smärtsamt (Dyregrov, 2004; 

Kreicbergs et al., 2004b; Scott et al., 2002).  I Dyregrovs (2004) studie med föräldrar som har 

förlorat sitt barn i en akut situation visar resultaten att alla föräldrarna upplevde sitt 

deltagande i studien som positivt men också att en majoritet upplevde det smärtsamt.  I likhet 

med den studien har ingen av de fem deltagande mammorna i detta arbete uttryckt att de vill 

avsluta intervjun i förtid, trots att några upplevde det ”jobbigt” och att fyra av dem grät vid 

minst ett tillfälle. Både Hynson et al. (2006) och Gysels et al. (2008) beskriver i sina studier 

med föräldrar hur dessa uttrycker den altruistiska meningen med deltagandet och den positiva 

personliga upplevelsen föräldrarna får genom att få berätta sin historia, vilket även 

mammorna i föreliggande arbete berättar om.   
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7      Konklusion 

Resultatet i föreliggande arbete visar att mammor till vuxna barn som avlider i samband med 

cancersjukdom är en förbisedd grupp av närstående med ett stort behov av att få information 

och stöd för att ge dem möjlighet att vara delaktiga i vården. De uttrycker en önskan om att 

bli synliga och delaktiga i vården med hjälp av vårdpersonalen.  Mammorna har varit positivt 

inställda till att delta i intervjuerna, trots en utsatt situation. Studien har kunnat genomföras 

trots etiska ifrågasättande om det är försvarbart att tillfråga denna grupp närstående. Därmed 

torde det inte finnas något hinder för ytterligare forskning inom området. Detta kan anses 

nödvändigt för att belysa både mammor och pappors upplevelser i olika kontexter då detta 

saknas i dag. I ett senare skede kan interventionsstudier med exempelvis stödgrupper för 

föräldrarna vara av värde. Detta skulle ge möjlighet till förbättringar i bemötandet och 

omhändertagandet av dessa närstående.  
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Bilaga 1 Brev till verksamhetschefer 

 

 

Bäste verksamhetschef 

 

I samband med mina studier på Ersta Sköndal Högskola skriver jag en magisteruppsats inom 

omvårdnad med inriktning på palliativ vård av cancerpatienter. Tidigare i mitt arbete inom 

avancerad hemsjukvård har jag ofta mött ”äldre” föräldrar som är på väg att mista ett vuxet 

barn i en cancersjukdom. I litteraturen finns inte så mycket beskrivet om denna grupp. Därför 

är jag intresserad av att undersöka hur denna grupp anhöriga upplever sin situation. Min 

avsikt är att genomföra en intervjustudie med tio mammor som förlorat ett vuxet barn i en 

cancersjukdom. Hälften av de vuxna barnen ska ha avlidit inom avancerad hemsjukvård och 

hälften på en palliativ slutenvårdsenhet. Dödsfallet ska ha skett för 7-10 månader sedan. 

Etiskt tillstånd kommer ej att sökas då detta är ett studentarbete och informanterna ej är i en 

patientsituation. Innan intervjuerna påbörjas kommer kvinnorna att informeras både skriftligt 

och muntligt om bl a studiens syfte och genomförande. Tillfälle kommer att ges för frågor. Ett 

skriftligt samtycke inhämtas där möjligheten att när som helst och utan att ange orsak välja att 

avstå delar av eller att helt avbryta intervjun betonas. Materialet kommer att redovisas 

avidentifierat. Intervjuerna planeras att genomföras under augusti till oktober 2004. 

 

 

Min fråga till Dig är om det finns möjlighet att rekrytera informanter via Din enhet? 

 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Lind         Birgitta Andershed 
Sjuksköterska         Universitetslektor 
Studerande Ersta Sköndal Högskola  Handledare Ersta Sköndal Högskola 
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Bilaga 2 Information till informanter och skriftligt samtycke 

Till Dig som förlorat ett vuxet barn                    

 

Jag heter Susanne Lind och är sjuksköterska. Jag har tidigare arbetat många år med vård av 
svårt sjuka och döende människor med cancersjukdomar. Nu arbetar jag bl.a. med utveckling 
av cancervård och vård i livets slutskede i Stockholms läns landsting. 

 
I arbetet med svårt sjuka och döende människor är mötet med närstående en stor och viktig 
del. De närstående består ofta av make/maka och barn i olika åldrar. Jag har också mött ”äldre 
föräldrar” som har mist ett vuxet barn i en cancersjukdom. För att få mer kunskap om hur de 
”äldre föräldrarna” upplever sin situation har jag sökt litteratur om detta men det finns mycket 
litet skrivet.   
 
I samband med mina studier på Ersta Sköndal Högskola har jag därför valt att skriva en 
magisteruppsats om detta ämne. Jag kommer att intervjua ett antal mammor som har förlorat 
ett vuxet barn i en cancersjukdom för att ta reda på deras upplevelser. Intervjun tar cirka 1-2 
timmar och sker på en plats som Du har önskemål om. Intervjun spelas in på band och skrivs 
sedan ut. Vid utskriften tas namn etc. bort. Resultatet från intervjun kommer att redovisas på 
sådant sätt att Din identitet inte kommer att avslöjas. 
  
Om Du är intresserad av att delta i en intervju är Du välkommen att kontakta mig för 
ytterligare information. Det är naturligtvis frivilligt att delta. Du har också möjlighet att när 
som helst avstå från att besvara frågor som kommer upp i intervjun eller att avbryta intervjun 
utan att ange någon orsak.  
 
 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Susanne Lind   Eva Elmberger 
Utvecklingssjuksköterska   Lektor, handledare 
Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland   Ersta Sköndal Högskola 
Studerande Ersta Sköndal Högskola   
Tel. 08-517 746 81   Tel. 08-555 050 26 
Mail susanne.m.lind@karolinska.se   Mail eva.elmberger@esh.se 
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Samtycke 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju med syfte att belysa mammors 
upplevelse av att förlora ett vuxet barn i en cancersjukdom. Jag är införstådd i att deltagandet 
är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag 
tillåter att materialet redovisas avidentifierat i form av en magisteruppsats och att denna ev. 
kan ligga som grund för ett fördjupat forskningsarbete.  

 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

Underskrift 
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Bilaga 3 Frågeunderlag  

 

Frågeunderlag  

Hur upplevde Du som mamma situationen under och efter Ditt barns sjukdomstid? 

Kan Du beskriva vilka känslor Du har/haft? 

Hur har Du upplevt intervjusituationen?  

Positivt? 

Negativt? 

Berätta lite om Dig själv 

Ålder 

Sociala förhållanden  

Tidigare förluster 

Berätta lite om Ditt barn 

Ålder 

Sociala förhållanden 

Ditt förhållande till Ditt barn samt dennes ev familj 

Sjukdomen och sjukdomsförloppet 

Hur upplevde Du Din delaktighet i vården av det döende barnet? 

Delaktighet på Dina villkor 

Delaktighet på barnets villkor 

Delaktighet på barnets ev familjs villkor 

Hur upplevde Du information och kommunikation om Ditt barns situation till Dig som 
närstående? 

Fick Du den information som Du önskade? 

Hur upplevde Du stödet till Dig som närstående under och efter dödsfallet? 

Vilka förväntningar på stöd har/hade Du och har de i så fall infriats? 

Om inte var brister det?  
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 Bilaga 4 Tabell 1 

 Mammans ålder 

vid intervjutillfället 

Barnets kön samt 

ålder vid dess död  

Tid mellan död 

och intervju 

Barnets familjesituation 

Mamma A 89 år Dotter, 48 år 3 år Ensamstående, inga barn,  
3 syskon  

Mamma B 59 år Dotter, 31 år 7 månader Sambo, inga barn, 1 syskon 

Mamma C 70 år Dotter, 39 år ca 15 månader Gift, 1 barn, inga syskon 

Mamma D  okänt Dotter, 42 år 8 veckor Gift, 2 barn, inga syskon 

Mamma E 66 år Dotter, 40 år 7 månader Gift (skilsmässa under 
sjukdomstiden) samt 2 barn,  
1 syskon 

Tabell 1 Beskrivning av informanterna och deras barn  
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