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     Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige insjuknar drygt 60000 människor i cancer varje år. Av dem är en femtedel 

föräldrar med minderåriga barn. Ett cancerbesked kan skapa stor osäkerhet hos den drabbade och 

dennes familj. Det är viktigt med psykologiskt stöd för många cancerpatienter och att den 

sjukvårdspersonal, däribland kuratorer, som arbetar med denna patientgrupp besitter den kunskap 

som krävs för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 

Syfte: Jag önskar att belysa olika copingstrategier samt ge en ökad inblick i hur cancersjuka 

småbarnsföräldrar hanterar och upplever sin situation. Dessutom vill jag, ur ett genusperspektiv, se 

om det finns några likheter eller skillnader mellan hur cancersjuka mammor upplever sin situation 

jämfört med cancersjuka pappor. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie av 9 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Många av de copingstrategier som föräldrarna använde sig av handlade i slutänden om 

att skydda barnen. Föräldrarna drog sig exempelvis för att tala med barnen om cancern då de 

kände att de saknade kunskap om hur de kunde göra det på bästa sätt. Det ledde i vissa fall till att 

föräldrarna förteg eller förskönade sanningen för deras barn. Det framgick också av studien att 

rutiner var en av de vanligast förekommande copingstrategiern och den verkade ha positiv effekt 

både på den sjuka föräldern och resten av familjen. En av skillnaderna mellan de cancersjuka 

mammorna och papporna var att mammorna hade svårt att balansera sitt eget välmående med att 

samtidigt vara en bra förälder. De skuldkänslor som det medförde hos dessa mödrar skulle kunna 

kopplas till hur vi ser på föräldrarollen. 

Slutsats: Det måste fortsätta forskas på hur cancersjuka föräldrar med minderåriga barn upplever 

och hanterar sin situation då det verkar finnas så lite forskning på området. Rönen i 

litteraturöversikten visar på att kuratorer och övrig sjukvårdspersonal måste, om de inte redan har 

det, skaffa sig kunskap om hur dessa föräldrar bäst kan samtala med sina barn om cancern. Det 

vore också önskvärt att kuratorerna hade en medvetenhet kring hur synen på de olika 

föräldrarollerna påverkar både individen och dess omgivning under sjukdomsperioden. En ökad 

medvetenhet leder till ökad förståelse och ökar chansen för rätt hjälp och stöd.  

 

Nyckelord: cancer, coping, cancersjuka föräldrar, cancersjuka mödrar, cancersjuka fäder, 

copingstrategier, copingmetoder 

 

 

 



 
  

 

 

      Abstract 

 

Background: In Sweden, approximately  60,000 people are diagnosed with some sort of cancer 

every year. Of those, one-fifth are parents with minors. A cancer diagnosis can create great 

uncertainty for the diagnosed patient and their families. It is important, for many cancer patients, 

to receive psychological support and that the healthcare professionals, including counselors, who 

work with this patients possesses the knowledge required to be able to help them in the best way. 

Aim: I wish to highlight the various copingstrategies and provide greater insight into how parents, 

diagnosed with cancer and having young children, manage and experience their situation. I also 

want, from a gender perspective, to see if there are any similarities or differences in how mothers 

perceive their situation compared to fathers. 

Method: Descriptive literature review of 9 scientific articles. 

Results: Many of the coping strategies that parents used was focused on protecting their children. 

For instance, the parents would hesitate to talk to their children about the diagnosis because they 

felt that they lacked knowledge on how to talk to children about such a difficult subject In a good 

way. That led, in some cases, to the fact that some parents concealed the diagnosis or embellished 

the truth to their children. It also emerged from the study that procedures was one of the most 

common copingstrategies and seemed to have a positive effect on both the sick parent and the rest 

of the family.One of the differences between diagnosed mothers and fathers was that the mothers 

found it difficult to balance their own well-being while being a good parent.The guilt that it 

resulted in these mothers could be linked to how we see parenting. We could potentially link the 

guilt that these diagnosed mothers felt trying to find the balance between their own well-being and 

performing the good mother role to the general way we view parenting in our society today to the 

way we view parenting. 

Conclusion: Continues research must be done on how parents diagnosed with cancer and with 

minor children experience and manage their situation when there seems to be so little research 

done in this area. The findings of the literature shows that socialworkers and other healthcare staff 

must, if they do not already have it, acquire knowledge about how these parents can best talk to 

their children about cancer. It would also be desirable that the curators had an awareness of how 

the perception of the different parental roles affects both the individual and its environment during 

the period of illness. Increased awareness leads to increased understanding and increases the 

chance for the right help and support. 

 

Keywords: cancer, coping, parents with cancer, mothers diagnosed with cancer, fathers diagnosed 

with cancer, copingstrategies, copingmethods 
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1. Bakgrund 
 

Det kan vara jobbigt att vara förälder även om man är frisk. Att axla föräldrarollen samtidigt som du 

lever med cancer och ofta en ovisshet om huruvida du kommer överleva eller ej måste vara otroligt 

tufft. Enligt Socialstyrelsen (2014) drabbades, år 2014, 64555 personer av cancer i Sverige. Av alla 

insjuknande i cancer är ungefär en femtedel föräldrar med minderåriga barn 

(http://www.naracancer.se). På cancerfondens hemsida (http://www.cancerfonden.se) beskriver man 

hur det kan kännas att få ett cancerbesked och hur ett cancerbesked kan påverka en familj. Ordet 

cancer medför hos många människor en olustkänsla. Reaktionerna som uppstår vid ett cancerbesked 

likställs ofta med en kris som kan utlösa starka känslor som exempelvis sorg och förvirring.  Det är 

dock viktigt att poängtera att hur man påverkas är individuellt och det finns inget rätt eller fel. Ett 

cancerbesked i en familj kan skapa en stor osäkerhet hos den drabbade och dennes familj. Andra 

omställningar kan vara försämrad ekonomi och att familjemedlemmarnas invanda roller förändras. 

Den som kanske varit den starka i familjen är kanske den som nu insjuknat och därför den som 

behöver hjälp.  

Rydén och Stenström (2015, s.104) skriver ”att drabbas av en allvarlig sjukdom är troligtvis det 

mest ångestskapande en människa kan råka ut för”. De cancersjuka föräldrarna måste samtidigt som de 

utsätts för den stressen samtidigt försöka vara bra föräldrar. Rydén och Stenström (2015) beskriver 

vidare att den cancerdrabbade konfronteras med komplicerade känslor och helt nya problem som man 

aldrig ställts för innan. För att kunna klara av att hantera dessa svårigheter på lång – och kort sikt krävs 

att den insjuknade kommer underfund med olika psykologiska anpassningsstrategier. Dessa sätt att 

förhålla sig, dessa strategier och metoder är coping. 

    Psykologiskt stöd och hjälp är betydelsefullt för många cancerpatienter. Stödet från familj och 

vänner är ofta oerhört viktigt. Samtidigt är det svårt att som närstående alltid vara den stöttande då 

man själv kan känna en stark oro och må väldigt dåligt (http://www.1177.se). Därför kan psykologiskt 

stöd och hjälp från professionella vara ett komplement för att stärka den cancersjukas mående. Som 

utbildad socionom kan du arbeta som kurator och kuratorer är en av de yrkesgrupper som ska finnas 

tillgängliga för cancersjuka patienter. Att prata med någon utomstående vars uppgift är att lyssna kan 

vara en lättnad för vissa. Jag tycker att det är viktigt att sjukvårdspersonal, däribland kuratorer, får en 

inblick i hur målgruppen cancersjuka småbarnsföräldrar upplever och hanterar sin situation. På så sätt 

ökar möjligheten att de kan hjälpa dessa föräldrar med familjer på bästa sätt. 

 

1.1 Problemformulering: 

Som förälder vilar ett stort ansvar att på bästa sätt ta hand om och uppfostra sina barn. För många 

föräldrar är barnen också en mycket viktig del av livet – kanske det allra viktigaste. När du drabbas av 

cancer lever du ofta med kniven mot strupen i den bemärkelsen att du kanske inte vet om du kommer 
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att överleva eller inte. Behandlingarna medför ofta olika biverkningar som exempelvis trötthet och 

illamående och dessa biverkningar kan pågå under flera dagar. Att få cancer är ofta både psykiskt och 

fysiskt påfrestande. Uppsatsen vill undersöka svårigheterna med att vara en bra förälder samtidigt som 

man kämpar mot en farlig sjukdom. Litteraturöversikten handlar om hur cancersjuka föräldrar hanterar 

och upplever sin svåra situation. Vidare utforskas om det finns olika sätt att hantera situationen på och 

om det skiljer sig åt hur cancersjuka mammor hanterar och upplever sin situation jämfört med 

cancersjuka pappor. 

En ökad inblick i hur cancersjuka föräldrar upplever och hanterar sin situation leder 

förhoppningsvis också till ökad förståelse hos sjukvårdspersonal, däribland kuratorer, vilket kan bidra 

till en bättre hjälp för patienterna i fråga. En ökad kunskap, bland sjukvårdspersonal, om olika 

copingstrategier är också viktig då en del copingstrategier också kan vara destruktiva i vissa 

sammanhang och en ökad insikt bland exempelvis kuratorer kan medföra att sjukvårdspersonalen kan 

uppmärksamma och hjälpa de cancersjuka föräldrar som kanske inte har ork och kännedom att hantera 

sin situation på bästa sätt. Om det visar sig att det skiljer sig åt hur man hanterar detta utifrån huruvida 

man är cancersjuk mamma eller pappa så är det också en viktig kunskap som sjukvårdpersonal bör 

känna till för att kunna vägleda och stötta patienterna på bästa möjliga sätt.  

 

1.2 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka copingstrategier som cancersjuka föräldrar med barn boende 

hemma använder sig av och om hantering och upplevelse skiljer sig åt mellan könen. Genom att 

åskådliggöra detta ämne vill författaren öka kunskapen om hur vi människor kan agera i svåra 

situationer. 

 

1.3 Frågeställningar: 

Hur påvisar tidigare studier att cancersjuka föräldrar med barn under 21 år boende hemma hanterar 

och upplever sin livssituation? Finns det några mönster i hur föräldrarna hanterar situationen och i så 

fall vilka? Finns det skillnader och likheter mellan hur cancersjuka mammor och pappor upplever och 

hanterar sin sjukdomssituation? 

 

1.4 Definitioner: 

Stressor: En stressande händelse 

Barn: I den här litteraturstudien likställer jag barn som personer under 21 år som bor hemma hos 

minst en av sina föräldrar.  

Diskurs: En talad kommunikation eller debatt som styr vår verklighetsuppfattning alternativt en 

formell diskussion eller debatt som styr vår verklighetsuppfattning. 
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2. Teori 

Utifrån frågeställningar och syfte valdes två olika teorier. Dels teori om olika copingstrategier och dels 

teori ur ett genusperspektiv.  

 

2.1 Copingstrategier 

Copingstrategi är vad en person gör för att hantera en svår situation. Copingstrategierna avser att 

förändra situationen, själva inställningen till situationen eller att kunna ha stressande känslor under 

kontroll (Brattberg, 2008). I Lennéer Axelson (2010) beskrivs hur Lazarus och Folkman skiljer på två 

olika huvudkategorier av copingstrategier: problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping och 

känslofokuserad/emotionell coping. Dessa två olika copingstrategier kom sedemera att utökas med två 

ytterligare kategorier av Folkman och Moskowitz (2000, 2004) och framställs i Lennéer Axelson 

(2010). De nya kategorierna var meningsskapande coping respektive socialt stöd. I problemfokuserad 

coping eftersträvar individen att förebygga/förhindra/förändra/förbättra den problematiska situationen. 

Det kan endera vara frågan om det som är källan till den nuvarande krisen eller så kan det handla om 

de stressorer som uppkommit på grund av en förlust och som behöver hanteras eller komma till rätta 

med. Det är sannolikt, skriver Rydén och Stenström (2015), att problemfokuserad coping används när 

den insjuknade uppfattar en situation som hanterbar. De känslofokuserade copingstrategierna 

innefattar två funktioner: känsloreglering och känslomässig avlastning. Syftet med dessa strategier är 

bland annat att konfrontera, bemästra eller reducera de mödosamma känslor som individen 

genomlever. Den här formen av coping används oftast när en händelse inte går att förändra som vid 

exempelvis obotlig sjukdom. En betydelsefull variant av känslofokuserad coping är förmågan att 

distansera sig, med andra ord skjuta känslor åt sidan. För att orka genomföra vardagliga aktiviteter 

som exempelvis omhändertagande av barn så är distansering stundtals erforderligt i sorgearbetet. 

Socialt stöd omfattar olika typer av stöd; emotionellt stöd, kognitivt stöd, nätverksstöd och praktiskt 

stöd. De flesta människor vill dock helst slippa be om hjälp och klara sig själva. Det ingår även i vår 

tids individualistiska samhälle att vara duktig och självständig. I meningsskapande coping använder 

individen mening som drivkraft i den svåra situationen. Exakt vad mening omfattar är individuellt men 

det är något som ger vederbörande motivation att kämpa vidare. Barn är förslagsvis en anledning för 

vissa att kämpa vidare och de kan också bidra som bärhjälp (Lennéer Axelson, 2010). En 

copingstrategi kan vara bra i vissa lägen och dålig i andra. Den kan också vara bra på kort sikt men 

olämplig på lång sikt och tvärtom. Därför kan man inte tala om bra eller dålig coping. Ofta använder 

man sig av flera strategier samtidigt i olika sammansättningar (Brattberg, 2008). Olika 4 

copingstrategier har också inflytande på varandra. Ibland justerar vi känslorna för att kunna lösa 

problem medan vi ibland löser ett problem för att reglera känslorna (Lennéer Axelson, 2010). Exempel 
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på faktorer som påverkar våra val av copingstrategier är enligt Lazarus och Folkman i Lennéer 

Axelson (2010) livsåskådning, sociala färdigheter, energi, hälsa och skicklighet i problemlösning. 

Lennéer Axelson (2010) beskriver i sin bok upp några av de vanligaste copingstrategierna. Struktur 

och rutin är en av strategierna. Struktur och rutin gör livet lättare vare sig man är frisk eller sjuk. Det 

vi redan känner till skapar trygghet. Struktur medför även en känsla av kontroll och dövar ångest 

vilket i sin tur leder till att hoppet, att man faktiskt kan ta sig igenom det inträffande, ökar. Humor en 

annan copingstrategi som ofta används. Förutom att skratt frigör endorfiner och därmed minskar stress 

så menar Folkman & Moskowitz beskrivet i Lennéer Axelson (2010) att humor förminskar vikten av 

det som kan såra oss och förhindrar att vi tar oss själva på för stort allvar. Distansering som 

copingstrategi kan innebära olika saker. Man kan till exempel distansera sig från den sociala 

omvärlden vilket den självvalda ensamheten är ett exempel på. En annan distansering är när man 

använder sig av olika aktiviteter för att få något annat att tänka på. Personer som vet om att de ska dö 

skjuter ofta ifrån sig känslor för att helt enkelt orka med sitt lidande. Oftast pendlar dock individen 

mellan plågsam insikt och distansering. Självhjälpsgrupper som strategi har stor betydelse inom 

copingteori oavsett om dessa grupper leds av professionella eller ideell personal. Att komma i kontakt 

med personer som befinner sig i liknande situation men som kommit vidare i livet ses av vissa som det 

bästa stödet och kan vara väldigt hjälpsamt. Andra föredrar copingstrategin självvald avskildhet. 

Ahmadi påvisar i en cancerstudie som skildras i Lennéer Axelson (2010) att flera cancerpatienter 

uttryckt att de gärna höll sig på sin kant för att få möjlighet att i sin ensamhet få fundera över livets 

existentiella frågor och på så sätt hämta kraft. På samma sätt använder en del vistelse i naturen som en 

läkande kraft och copingstrategi. Många i ovan nämnda cancerstudie kände ett lugn och ett 

välbefinnande i naturen. Det är också vanligt att vi använder oss av musik och litteratur för att söka 

tröst, försöka få insikt eller bara gråta ut. 

 

2.2 Genusperspektiv 

Genusforskningen gjorde sitt inträde på universiteten runt om i världen på 1970-talet. Det var också i 

början av 1970-talet som amerikanska feminister började skilja på kön och genus. Lykke (2009) 

skriver att det dock finns flera olika kritiska teoretiseringar av kön och inte bara en. Hon menar vidare 

att det inte går att hitta en textmängd som representerar kärnan i feministisk genusteori. Det centrala 

skildras på olika sätt beroende på den kontext som berättaren befinner sig i.  Det som förenar dessa 

olika uppställningar av feministiska teorier är att de flesta syftar till att stödja Simone de Beauvoirs 

tes. I Lykke (2009, s.68) står det att Beauvoir redan år 1949 skrev i sin bok Det andra könet att ”Man 

föds inte till kvinna, man blir det”. Påståendet inbegriper således att inte heller att män föds till män. 

Beauvoirs tes fick en oerhörd effekt i den nya kvinnorörelsen från 1970-talet och framåt (Lykke, 
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2009). Författaren kommer i denna studie att utgå från Simone de Beauvoirs tanke om att genus inte är 

något biologiskt. 

Genusdebatten innefattar grovt sett två olika läger. I det ena lägret befinner sig representanter för 

genus som anser att könet är en social konstruktion som påverkas av bland annat uppfostran och 

samhället. I det andra lägret sitter företrädare för biologin som hävdar att beteendet hos kvinnor och 

män till stora delar bestäms av olika biologiska faktorer i samverkan med miljön (Leander, 2004). 

En person som befinner sig i det förstnämnda lägret är Ylva Elvin-Novak som skrivit boken I 

sällskap med skulden (2001), som baseras på individuella intervjuer som hon gjort med 14 mödrar i 

åldersspannet 30-46 år och innefattar otaliga exempel på när mödrar känner skuld för att de inte anser 

sig vara en bra förälder. Elvin-Novak (2001) är av uppfattningen att könsroller inte är något 

förutbestämt utan istället en rörlig process som vi människor är med och åstadkommer med hjälp av de 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt just nu. Dessa sanningar som vi alla är med och 

utformar integrerar vi i våra liv och vår vardag och på så sätt skapas en inre röst som talar om för oss 

vad som är rätt och fel. När det då gäller barn så är det uppenbart, enligt Elvin-Novak (2001), att den 

”rätta” uppfattningen är (och har varit under lång tid) att barn är kvinnors angelägenhet.  

De kulturella föreställningarna om kön har hängt med allt sedan feministerna började debattera 

könsroller på 1960-talet.  Trots att den allmänna insikten kring könsroller funnits i flera decennier så 

förblir synen på könsroller till stor del oförändrad. En förklaring till att synen på genus är så pass 

ihållande är enligt Gemzöe (2015) genussystemets inverkan av våra inre psykiska liv. Genussystemet 

strukturerar våra drömmar och begär och ser också till att vårt inre är inrättat till större ekonomiska 

och sociala kontexter. En annan orsak skulle, enligt vissa feminister, kunna vara att de föreställningar 

vi har om genus är infogade i hela vårt sätt att tänka. Att se och tänka på kvinnor som 

relationsinriktade och känslosamma och män som rationella och självständiga är dock inte typiskt 

svenskt utan något som genomsyrar västerländskt tänkande i största allmänhet (Gemzöe, 2015).  

Idealbilden av en mamma i västvärlden porträtterar, enligt Gemzöe, 2015, en osjälvisk människa som 

med en ängels tålamod gör allt för att vara till hands för barn och även man. Hennes egna behov och 

intressen kommer alltid i andra hand. Det står i Gemzöe (2015) att Bernard ansåg att det måste finnas 

en balans mellan kvinnors arbete och familj och hon var även för en delning av föräldraskapet. 

Bernard gick så långt i sin analys att hon hävdade att kvinnor i alla samhällsklasser innerst inne hatade 

moderskapet trots att de älskade sina barn. Den allmänna åsikten bland feminister på 1960- och 70 

talen var att moderskapet var en boja som förslavade kvinnor (Gemzöe, 2015).   

Leander (2004) skriver att genusforskningen kan hjälpa oss att förstå vad genus är och vilken 

påföljd det har i våra liv. Genusperspektivet lämpar sig även när vi vill försöka begripa vad som 

händer i samhället just nu, vad som har hänt och var vi är på väg. Även Leander sällar sig till kategorin 

genusföreträdare och menar på att vår kännedom om biologisk könstillhörighet inte räcker till för att 
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tydliggöra och resonera om exempelvis ojämlikheter och obalans i maktförhållanden mellan män och 

kvinnor. Författaren kommer i denna studie ha en utgångspunkt om att föräldrapositionerna i en familj 

är könade, något som styrks av Bruno som återges i Hedenus et al. (2015). Bruno menar att ett 

väsentligt utgångsläge i forskning kring föräldraskap har varit att föräldrapositionerna är könade. Det 

vill säga att de förväntningar, rättigheter, skyldigheter och handlingsutrymme som finns på en mamma 

skiljer sig åt jämfört med synen som finns på en pappa. Föräldrarollerna är dock inte bara könade utan 

utformade i relation till ras, etnicitet, klass, funktionalitet, ålder, klass och sexualitet. Alla dessa olika 

faktorer gör det svårt att generalisera.  De olika feministiska teorierna gör det än mer komplext.       

Västvärldens familjestrukturer ser annorlunda ut idag än för 30-40 år sedan. Författaren är medveten 

om att det i dagsläget existerar och pratas även om andra familjekonstellationer än den traditionella 

kärnfamiljen. Exempelvis så finns så kallade stjärn – eller regnbågsfamiljer som kan bestå av barn 

med föräldrar av samma kön, barn med en ensamstående biologisk förälder eller föräldrar som inte är 

barnets biologiska (http://www.rfsu.se). Studien kommer dock inte att beskriva hur 

familjekonstellationen ser ut bland de olika respondenterna. Inte heller kommer resultatet att 

analyseras utifrån hur familjens gruppering ser ut. Dels för att den typen av information saknas men 

framförallt med anledning av att det inte ingår i min frågeställning.  

Den feministiska forskningen av familjen har också minskat drastiskt sedan 90-talet så många av de 

rön jag tagit del av och kommer utgå ifrån i min analys pekar på en bild av mödrar som i större 

utsträckning än fäder har skyldigheter vad gäller omsorg av barn medan fäderna i större utsträckning 

än mödrarna har rättigheter när det gäller närvaro i barnens liv (Hedenus et al., 2015).  
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Tidigare forskning: 

Det är problematiskt att skriva om tidigare forskning när man gör en litteraturstudie vars analys och 

resultat baseras på just tidigare forskning. Det är svårt att veta vad som ska vara i tidigare forskning 

och vad som är analys. 

När man söker på föräldrar med cancer så tar de flesta studierna upp antingen barn som har cancer 

där man fokuserat på hur de cancersjuka barnens föräldrar upplever situationen eller så skrivs det om 

cancersjuka föräldrar men med fokus ur ett barnperspektiv det vill säga studier om hur de cancersjuka 

föräldrarnas barn erfar situationen. Givetvis kan paralleller dras mellan att som förälder själv vara 

cancersjuk och att vara förälder till ett barn med cancer. I båda fallen handlar det om att hantera en 

väldigt svår situation. Lindahl Norberg, Boman och Lindblad (2005) har studerat copingstrategier hos 

föräldrar som hade barn med cancer. I sin studie använde de sig av Utrecht coping list som innehöll 

sju olika copingstrategier bland annat aktivt problemlösande där personen själv tar tag i och försöker 

lösa de problem som uppstår, söka stöd bland släkt och vänner och att uttrycka negativa känslor 

såsom exempelvis ilska och sorg. Lindahl Norberg et al. (2005) jämförde hur ofta de olika 

copingstrategierna användes av föräldrarna vars barn hade cancer med data från föräldrar vars barn 

inte drabbats av någon allvarlig eller kronisk sjukdom.  Lindahl Norberg et al. (2005) kom fram till att 

det inte var någon skillnad mellan grupperna. Båda grupperna använde de olika copingstrategierna 

ungefär lika ofta.  

En annan parallell är att söka efter skillnader utifrån genus i hur man som cancersjuk förälder 

hanterar och upplever sin situation jämfört med att leta efter skillnader i hur mammor och pappor till 

cancersjuka barn hanterar situationen. I en studie gjord av Brown och Barbarin (1996) forskade man 

på om det var någon skillnad på mammors och pappors föräldraskap av cancersjuka barn och hur 

föräldrarna upplevde sin situation. Enligt deras undersökning framgick det att det fanns skillnader som 

verkade återspegla de traditionella könsrollerna både vad gäller föräldraskap och arbetsfördelning i 

hemmet.  

När en förälder får cancer påverkas naturligtvis hela familjen - inte minst barnen. När det gäller 

studier gjorda utifrån barn med cancersjuka föräldrars perspektiv indikerade nästan allt det kvantitativa 

materialet i en litteraturstudie baserad på 52 artiklar gjord av Visser, Huizinga, Van der Graaf, 

Hoekstra och Hoekstra-Weebers (2005) på att tonåringar till cancersjuka mammor och pappor 

uppvisade känslomässiga problem. De största känslomässiga problemen verkade tonårsdöttrar vars 

mammor var sjuka ha. Barn i åldern 4- 11 år visade däremot, enligt samma underlag, inte upp några 

känslomässiga problem överhuvudtaget. Samma litteraturstudie använde sig också av artiklar av 
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kvalitativ karaktär. De kvalitativa studierna visade på ett annat resultat där barn i alla åldrar uppvisade 

känslomässiga problem. De kvantitativa studierna tydde generellt sätt heller inte på några beteende – 

eller sociala problem medan de kvalitativa studierna visade på att barn i förskoleåldern hade beteende 

problem medan barn i alla åldrar led av sociala problem.  

Forskning om coping och cancer är ansenlig men det svårt att kunna dra några sammanhängande 

slutsatser. Anledningen är inte bara forskningsmetodologiska problem utan också orsaker som 

olikheter i olika cancerformers medicinska förlopp som gör situationen mer komplex och bidrar till 

svårigheten att hitta vilka copingstrategier som kan öka välmåendet hos en individ med cancer. Hur 

man genomlever ett cancerförlopp är dessutom väldigt individuellt vilket försvårar forskningen 

ytterligare precis som det faktum att gruppen individer med cancer är väldigt olikartad på många sätt. 

Som exempel så ser den sociala omgivningen olika ut för cancerpatienter. Hur man upplever stöd från 

omgivningen skiljer sig också åt samt var i livet man befinner sig.  

Dessa olika faktorer gör det svårt att undersöka hur cancer och coping hänger samman. Enligt 

forskningen verkar det dock som att de flesta cancerpatienter använder sig av flera copingstrategier för 

att hantera sitt lidande. Det framstår också som om passiva, undvikande copingstrategier förknippas 

med högre nivåer av psykologiska problem. Aktiva problemfokuserade - och även aktiva 

emotionsfokuserade copingstrategier däremot där man antingen omvärderar situationen, intar ett 

positivt synsätt alternativt distanserar sig minskar eventuellt oro och nedstämdhet (Carlsson, 2007). 

Det finns dock inte mycket forskning kring hur och om genus spelar roll i valet av copingstrategier. 

Det forskningen visar på är dock att män oftare än kvinnor har en benägenhet att negligera hotfull 

information. Vissa forskare ser det som en orsak till varför män är mindre deprimerade än kvinnor och 

dessutom mer garderade mot stress och oro. En annan olikhet mellan könen är att män oftare använder 

sig av undvikande emotionell coping. För kvinnor är det enklare att prata om sina känslor. Män 

använder sig också oftare åt problemlösande coping än kvinnor (Lennéer Axelson, 2010). 

När det kommer till artiklar som innefattar cancersjuka föräldrars egna perspektiv så är de väldigt 

få vilket har medfört ett begränsat underlag för författarens del, både vad gäller analys och tidigare 

forskning. Det mesta som dock finns skrivet och studerat om cancersjuka föräldrars perspektiv och syn 

på tillvaron är författat på 2000-talet. Hasson-Ohayon och Braun (2010) nämner hur svår och ovanlig 

föräldrarollen blir för den cancersjuke föräldern. I sin roll som cancerpatienter är de mottagare av 

omsorg samtidigt som de även innehar den viktiga rollen som förälder och därmed är den primära 

omsorgsgivaren till sina barn. Detta är något som visar sig problematiskt i flera studier däribland 

Weaver et. al (2011) som också påpekar vikten av att dessa familjer får hjälp att hantera de unika 

stressorer som uppstår när en förälder drabbas av cancer. 
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4. Metod 

4.1 Metodologisk ansats: 

Litteraturstudien valdes som metod för att kunna ta del av fler cancersjuka småbarnsföräldrars åsikter 

än vad som hade varit möjligt vid en kvalitativ eller kvantitativ undersökning under samma tidsperiod. 

Eftersom ämnet är känsligt torde det även ha tagit längre tid att hitta respondenter som hade varit 

villiga att svara på frågor både vad gäller kvalitativ - och kvantitativ karaktär jämfört med om ämnet 

inte hade varit särskilt känsloladdat. En annan anledning till att valet föll på att göra en litteraturstudie 

är att eftersom det valda området är så pass avgränsat så ansåg författaren att det passade med en 

systematisk studie. Forsberg och Wengström (2016) beskriver olika typer av litteraturstudier. Dels 

nämner de den allmänna litteraturstudien vars mening kan vara att åskådliggöra det allmängiltiga 

kunskapsläget eller utgöra ett underlag för vidare forskning. Den allmänna litteraturstudien beskrivs 

och analyseras dock undantagsvis på ett systematiskt sätt. Den andra formen av litteraturstudie som 

författarna tar upp är den systematiska litteraturstudien. Kriterierna för en systematisk 

litteraturöversikt är svåra att uppnå och det är enligt Aveyard (2010) sällan som universitetsstuderande 

når upp till den standard för systematisk litteraturstudie som förordas av Cochrane Collaboration. De 

universitetsstuderande förväntas dock ändå följa de generella principer och riktlinjer som Cochrane 

Collaboration satt upp samt att tydligt dokumentera sitt arbete och använda sig av ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Om uppsatsen följer detta förlopp bör arbetet istället rubriceras som en ”beskrivande 

litteraturstudie”. Jag kommer därför att definiera min uppsats som en beskrivande litteraturstudie.  

 

4.2 Design: 

Beskrivande litteraturstudie. I litteraturstudien granskades 9 vetenskapliga artiklar från 5 olika länder 

för att få en bred översikt av hur cancersjuka föräldrar med barn boende hemma upplever sin situation.  

 

4.3 Förförståelse: 

Jag har de senaste fyra åren förlorat två vänner (en kvinna och en man) i cancer och båda var 

småbarnsföräldrar. Där har jag på nära håll fått följa med i deras kamp mot cancer och fått se vilket 

helvete de många gånger fick gå igenom. Jag fick själv cancer (leukemi) när jag var 15 år gammal och  

har därmed egen erfarenhet av att kämpa med dödsångest och den vånda som det ofta innebär att ha 

cancer (dock utifrån ett barnperspektiv).  

Eftersom jag själv är mamma och umgås med många mammor är min uppfattning att det oftast är 

mamman som får dra det tyngsta lasset i hemmet. Jag vill därför se vad som händer med könsrollerna i 

föräldraskapet när den ena föräldern får cancer. 
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4.4 Datainsamling och sökord 

Sökningen startade med att leta efter vetenskapliga artiklar på Google Scholar och Academic Search 

Complete för att få en allmän uppfattning om hur mycket som fanns skrivet inom det valda 

ämnesområdet. Att bara söka på ordet cancer gav miljontals träffar så därför användes den Booleska 

sökoperatorn AND för att minska sökningen och antalet träffar och samtidigt öka relevansen. För att få 

ett bra urval användes engelska ord i sökningarna.  

 

 

Databas och 

sökord 

Google 

Scholar 

Medline Academic 

Serach 

Complete 

Nursing and 

Allied 

Health 

Source 

Pubmed 

Cancer AND 

parenting 

58500 308 329 5711 374 

Cancer AND 

parental 

769000 9488 4321 26551 22907 

Cancer AND 

family 

27000000 85106 56052 221035 122777 

Cancer AND 

mother 

724000 2603 10877 43648 8320 

Cancer AND 

father 

312000 731 2061 19927 2563 

Cancer AND 

coping 

674000 4258 3144 26324 11459 

Cancer AND 

coping AND 

parenting 

52100 45 37 2869 107 

Cancer AND 

coping AND 

mother 

78700 47 118 9242 364 

Cancer AND 

coping AND 

father 

54700 23 52 5910 182 

Cancer AND 

coping AND 

parents 

161000 302 211 11134 970 
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I tabellen visas hur många träffar respektive sökning gav på de fem olika databaserna som 

användes. Som tabellen visar blev det flest träffar på Google Scholar och mindre träffar när 

sökningarna gjordes på databaserna Medline with Full Text, Nursing and Allied Health Source och 

PubMed som var mer inriktade på hälsa, omvårdnad och medicin, vilket passade ämnesvalet. Det 

minsta antalet träffar uppkom vid sökkombinationen Cancer AND coping AND parenting.  

Under efterforskningen hittades även hemsidan ResarchGate.net varifrån en av de valda artiklarna 

kommer ifrån. 

 

4.5 Urval: 

De flesta artiklar kunde uteslutas bara av att läsa rubriken. I de fall där det var oklart vad syftet var 

med studien eller direkt intressant lästes abstractet igenom. Ett helikopterperspektiv antogs i läsningen 

av olika abstracts i syfte att få en bra överblick och kunna urskilja de olika särdragen i studierna. Trots 

det stora antalet träffar som gavs även i de sökningar där tre ord inkluderades så visade det sig att 

antalet relevanta träffar var väldigt få. En ännu snävare avgränsning med exempelvis fler sökord i 

olika kombinationer gjordes inte då det vid en närmare granskning framgick att det stora flertalet 

artiklar handlade om andra perspektiv och närliggande områden än det valda ämnesområdet för 

litteraturstudien. Därför uppstod en farhåga om att en ännu snävare avgränsning skulle medföra ännu 

färre relevanta träffar för denna litteraturöversikt och gjordes därför inte.  

I första skedet exkluderades artiklar som tog upp andra perspektiv gällande cancer och föräldrar. De 

allra flesta studier som föll bort var: 

 

 Artiklar som studerade upplevelsen och hanteringen hos föräldrar som hade barn med cancer 

 Artiklar där föräldrarna var sjuka men studien var utifrån barnets perspektiv 

 Artiklar av rent medicinsk karaktär 

 Artiklar som berörde hur det var att vara syskon till ett annat barn med cancer 

 

Efter att exkluderat alla ovan nämnda kategorier visade det sig att det inte var många artiklar kvar att 

välja på som tog upp cancersjuka mammors och pappors hantering och upplevelse ur ett 

föräldraperspektiv. Av de studier som dock fanns användes följande kriterier för att granska huruvida 

de var relevanta för litteraturöversikten eller ej: 

 

 Studien skulle handla om cancersjuka föräldrar med barn under 21 år boende hemma 

 Studien skulle ha fokus på föräldraperspektivet 

 Studien skulle beskriva hur föräldrarna upplevde och/eller hanterade den svåra situationen 
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Eftersom antalet relevanta träffar inom området var så begränsade så kändes det nödvändigt att 

använda ett bredare tidsspann än vad som hade varit önskvärt. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

bör man helst välja studier som inte är publicerade längre än fem år tillbaka vilket tyvärr inte visade 

sig vara möjligt i detta fall för att kunna svara på frågeställningarna och uppfylla syftet med studien. 

De 9 artiklarna som valdes för granskning i litteraturstudien sträckte sig inom tidsintervallet år 2000-

2012. Av samma anledning gjordes heller inte någon geografisk avgränsning. En geografisk spridning 

kunde kanske även vara av intresse för att se om det gick att finna några kulturella skillnader i synen 

på genus beroende på var i världen studien var gjord. Av de artiklar jag valt ut är 8 studier gjorda i 

Europa, och en i Australien. Några av de valda artiklarna tillkom via sekundärsökning där författaren, 

genom att studera olika referenslistor, fann studier som visade sig vara betydelsefulla för 

litteraturstudien.  

Åtta artiklar som till en början ansågs gynna litteraturstudien valdes vid en närmare granskning bort 

då de inte tillförde uppsatsen något utifrån frågeställningar eller syfte. I samtliga fall saknades 

konkreta beskrivningar av hur de cancersjuka föräldrarna upplevde och hanterade sin situation. Det 

fanns heller inget i de studierna som skildrade likheter eller skillnader mellan cancersjuka mödrar och 

cancersjuka fäder. 

Sökandet avslutades när artiklar som redan blivit granskade började dyka upp flera gånger och 

inget nytt av intresse visade sig. 

 

4.6 Databearbetning och analys: 

Analysen gjordes utifrån en modell som Febe Friberg (2012) skriver om och som enligt Friberg har sin 

grund i metasyntesen vars begrepp ”kan ses som ett samlingsnamn för forskaraktiviteter där tidigare 

forskning analyseras med avsikt att skapa något nytt” (Friberg, 2012, s.123). Med andra ord innebär 

det att de resultat som finns i de valda studierna analyseras och ombildas till ett ”nytt” resultat på en 

högre abstraktionsnivå.  

I denna litteraturstudie lästes först alla valda artiklar igenom ett antal gånger för att få en djupare 

uppfattning om vad artiklarna handlade om. Fokus låg på studiernas resultat och vad som var centralt 

utifrån denna litteraturstudies forskningsfrågor och syfte det vill säga olika copingstrategier och om de 

strategierna skiljer sig åt mellan könen. För att få en helhetssyn gjordes sedan en dokumentation av 

varje studies resultat som skrevs upp på papper. Därefter urskildes de skillnader och likheter som 

fanns mellan de olika artiklarnas resultat och utifrån dessa kunde olika teman utläsas. Teman som 

sedan delades in i olika typer av copingstrategier och därefter tolkades utifrån teori om 

copingstrategier och genus. 
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4.7 Kritisk metoddiskussion: 

En litteraturstudie har sina begränsningar då informationen man granskar inte är ny. Studien är 

dessutom beroende av det som redan skrivits. Det faktum att valet föll på att göra en litteraturstudie 

medförde också att författaren fick förlita sig på en andrahandsinformation vilket togs med i 

beaktningen. Alla de studier som låg till grund för analysen var skrivna på engelska och trots att det är 

ett språk författaren ansåg sig behärska väl så fanns det en liten risk att det omedvetet kan ha gjorts 

misstolkningar av delar av materialet. För att försöka undvika en negativ påverkan på resultatet 

eftersträvades dock hela tiden att ha syftet och frågeställningarna i åtanke under analysens gång i ett 

försök att undvika att välja artiklar som inte bidrog till att svara på dessa. Trots det valdes några 

artiklar som var intressanta men som faktiskt inte handlade om det som eftersöktes. Dessa artiklar fick 

i ett sent läge i skrivprocessen tas bort och empirin blev således mindre än vad som var tänkt från 

början vilket minskar generaliserbarheten. 

4.8 Studiens tillförlitlighet: 

Validitet: Med validitet menas att man mäter det man säger sig ska mäta i en undersökning och i 

vilken utsträckning som resultatet går att generalisera. Man skiljer på intern validitet och extern 

validitet. Med intern validitet åsyftas om man mätt det man vill mäta (Bryman, 2011). Syftet med 

denna studie är att belysa olika copingstrategier samt att se om det om det finns likheter och skillnader 

mellan hur cancersjuka mammor respektive pappor upplever och agerar under sin sjukdomsperiod. Jag 

anser att jag lyckats uppfylla detta syfte.  Den externa validiteten syftar på i vilken omfattning 

resultatet går att generalisera (Forsberg och Wengström, 2016). Även här kan urvalet av män spela en 

roll då det är för litet för att kunna generalisera. Problemet är att det i dagsläget inte finns många 

studier med cancersjuka pappor som har barn under 21 boende hemma så en generalisering blir därför 

svår att uppnå. Resultatet kan dock styrkas utifrån de teorier jag valt.  

I de kvantitativa undersökningarna som valdes ut till min litteraturstudie användes etablerade 

frågeformulär vilket stärker studiens resultat (Forsberg och Wengström, 2016). 

Reliabilitet: Med reliabilitet avses hur pass tillförlitlig en studie är. Ju högre reliabilitet desto troligare 

blir resultatet från en undersökning detsamma om studien utförs på nytt under samma eller 

snarliknande omständigheter (Bryman, 2011). Alla de artiklar författaren valt ut har genomgått en 

granskning av sakkunniga personer. Samtliga artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och 

två av artiklarna har även publicerats på nätet i Wiley Online Library. Detta gör att det material 

författaren använt sig av är trovärdigt och därmed bidrar till en hög reliabilitet. Författaren har också 

varit transparent både vad gäller sökord, databaser och vilka artiklar som valts ut vilket också ökar 

reliabiliteten i författarens litteraturstudie. 
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4.9 Forskningsetiska överväganden: 

I och med att detta är en litteraturstudie så underlättar det författarens forskningsetiska överväganden 

då den information som använts redan är granskad. En forskares uppgift är att förhålla sig objektiv 

(Forsberg och Wengström, 2016) och det är något författaren strävat efter under hela arbetet med 

denna litteraturstudie. Hon har därför dels i klargjort sin förförståelse i skrift och har också, under 

arbetets gång, varit medveten om sin förförståelse i ett försök att den inte ska påverka studien. 

Författaren har i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning inte fuskat eller 

på annat sätt försökt vara ohederlig. Författaren har även gjort etiska överväganden i valet av artiklar 

och de är alla etiskt granskade innan publicering. Författaren har också tydligt redovisat alla artiklar 

som ingår i studien och hen har presenterat alla resultat som ger stöd åt och som inte ger stöd åt 

hypotesen (Forsberg och Wengström, 2016). Författaren har hela tiden också beaktat att det material 

hen använder sig av redan har setts med någon annans ”glasögon”. Författarens uppfattning är att 

ämnet för hens uppsats och innehållet i de studier hen valt ut är väldigt känsligt och utelämnande. 

Författarna av artiklarna har, vad hen har kunnat se, behandlat sina respondenter på ett passande sätt 

enligt de etiska riktlinjer och föreskrifter som finns. Författaren av denna litteraturstudie tolkar det 

också som om författarna till de valda artiklarna haft en ödmjuk och respektfull ton i de intervjuer som 

gjorts då respondenterna valt att svara öppenhjärtigt på vad jag förmodar vara väldigt sensibla och 

svåra frågor att svara på för den cancersjuka. Slutligen har hen läst igenom och följt de bestämmelser 

som står i Lag 2003:460 – lagen om etikprövning som avser människor. 
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5. Resultat 

Samtliga vetenskapliga artiklar som valts ut är av kvalitativ karaktär då det ansågs att de lämpade sig 

bäst eftersom fokus låg på att belysa hur cancersjuka småbarnsföräldrar upplevde och hanterade sin 

situation.  

För att resultatet skulle bli överskådligt valdes att sammanställa de artiklar som valts ut i en lista. 

Under varje artikels namn står författarnas namn, vilket år den publicerades och i vilket land studien är 

gjord. En sammanställning av artiklarnas olika syften, metoder, vilka respondenter som deltog samt 

vad resultatet av studien blev för var och en av de valda artiklarna har också genomförts.  

Efter listan med valda artiklar följer resultatet av granskningen av artiklarna. Resultatet delas in i 

fyra olika teman som var och ett representerar en av de fyra olika huvudkategorierna av coping som 

togs upp i teoriavsnittet; Problemfokuserad coping, Emotionell coping, Meningsskapande coping och 

Socialt stöd. För att förtydliga ytterligare följer under varje tema underrubriker som exemplifierar 

olika copingstrategier som kan användas inom respektive huvudkategori. De fyra olika 

huvudkategorierna av coping skiljer sig åt så därför skiljer sig även de olika copingstrategierna åt 

under respektive huvudkategori då det är olika sätt att hantera svåra situationer på. Samtliga 

copingstrategier utom en (kognitivt stöd) valdes för att de fanns omskrivna i mer än en artikel. Den 

selekteringen gjordes för att öka reliabiliteten i resultatet. Anledningen till att kognitivt stöd ändå togs 

med var att det ansågs viktigt att återge något exempel inom samtliga kategorier för huvudtemat 

socialt stöd som nämns i teoriavsnittet 2.1. Nedanför underrubrikerna beskrivs hur föräldrarna 

hanterade och/eller upplevde de olika strategierna. De allra flesta av de copingstrategier som beskrevs 

i de valda artiklarna var problemfokuserade copingmetoder. Därav kommer denna del att vara lite 

längre än de övriga tre. 

 

5.1 Sammanställning av artiklar: 

Titel: Mother-Child Relationship as Percieved by Breast Cancer Woman 

Författare, årtal, Land: Mazzotti, E, Serranò F, Sebastiani, C, Marchetti, P, 2012, Italien 

Syfte: Att utforska erfarenheter hos mammor med bröstcancer och se vilka strategier de använder sig 

av i relationen till sina barn. 

Metod: En kvalitativ metod med narrativa ansikte-mot-ansikte intervjuer 

Respondenter: 8 mödrar med barn i åldern 5-28 år 

Resultat: En del av mödrarna i denna studie tenderade att hantera sjukdomen som en temporär 

händelse vilket var en copingmetod för att skydda barnen. En mamma i artikeln förnekade inför 

barnen att hon var sjuk av samma anledning – att skydda dem. I artikeln fanns också ett exempel på en 

mamma som valde att inkludera sina barn i sjukdomen och hela dess process och använde det som en 
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copingmetod. Det visade sig att en del av de copingmetoder som mödrarna använde sig av för att 

skydda barnet hade motsatt önskad effekt enligt författarna.  

 

Titel: Being a mother with cancer: Achieving a sence of balance in the transition process 

Författare, årtal, Land: Elmberger E, Bolund C, Magnusson A, Lützén K, Andershed B, 2008 

Sverige 

Syfte: Genom att undersöka hur mammor med cancer och barn boende hemma upplevde och såg på 

sitt föräldraansvar ville författarna kunna komma med förslag på aktiviteter som sjuksköterskor kunde 

göra för att verka för en hälsosam övergångsperiod för de cancersjuka mödrarna och deras familjer. 

Metod: En sekundär analys baserad på två tidigare gjorda studier av kvalitativ karaktär.   

Respondenter: De två tidigare studierna inbegrep 19 kvinnor med barn i åldrarna 2-23 år. 

Resultat: För att som sjuksköterska på bästa sätt hjälpa och stötta den cancersjuke föräldern och 

dennes familj bör sköterskan känna till familjens livssituation och övertygelser. Mödrarna i studien 

försökte balansera krav som ställdes på de som en följd av behandlingsrutiner och sina egna 

ansträngningar att upprätthålla sitt ansvar som mödrar. För att göra livet så normalt som möjligt för 

sina barn försökte mödrarna visa att de var glada och de dolde också sina egna rädslor för barnen för 

att undvika att skrämma dem.  

 

Titel: Transforming the exhausting to energizing process of being a good parent in the face of cancer 

Författare, årtal, Land: Elmberger E, Bolund C, Lützén K, 2000, Sverige 

Syfte: Fokus var att ta reda på hur cancersjuka mödrar hanterar att vara mamma och samtidigt se till 

sina egna behov. 

Metod: Kvalitativ metod. Intervjuer med till en början öppna frågor. 

Respondenter: Nio mödrar med barn boende hemma i åldrarna 4-23 år. 

Resultat: Mammorna i studien försökte ofta att undvika att blanda in familjen. De ville skydda 

familjen från dåliga nyheter och undanhöll därför sina egna känslor. De ville heller inte be om hjälp då 

det ansågs vara ett tecken på svaghet. För många av mammorna var planering av framtiden ett sätt att 

hantera cancern. Att planera långt fram fungerade för många av mödrarna som en positiv copingmetod 

under de osäkra omständigheterna som rådde. 

 

Titel: Experience of dealing with moral responsibility as a mother with cancer 

Författare, årtal, land: Elmberger E, Bolund C, Lützén K, 2005, Sverige 

Syfte: Syftet var att undersöka hur mammor med barn boende hemma hanterade moraliska dilemman 

som var relaterade till deras föräldraansvar. 

Metod: Kvalitativ karaktär. 10 Individuella intervjuer och en fokusgrupp intervju. 



 
  

 

17 

 

Respondenter:10 kvinnor med barn boende hemma. Ålder på barnen framgick ej. 

Resultat: Sjukdomen förorsakade att mödrarna fick omvärdera sig själva som mödrar. Mödrarna hade 

skuldkänslor för att deras sjukdom medförde att barnen blev lidande eftersom de kände att de inte 

längre kunde vara ”bra mammor”. Mödrarna kämpade för att bibehålla deras roll av vad de ansåg vara 

en bra mamma genom att uppmuntra barnen att vara aktiva, hjälpa till med läxor, städa, laga mat och 

så vidare. Den fysiska ansträngningen ledde till att vissa av mödrarna, särskilt de ensamstående, var 

nära att kollapsa. Ändå anklagade de sig själva för att de hade cancer. Det viktigaste för dessa mödrar 

var att barnen inte skulle fara illa. 

 

Titel: Men with cancer 

Författare, årtal, land: Elmberger E, Bolund C, Lützén K, 2002, Sverige 

Syfte: Målet med denna studie var att få en förståelse av hur mäns erfarenhet av cancer påverkar deras 

fadersroll. 

Metod: Kvalitativ karaktär. Individuella intervjuer 

Respondenter: 8 män med barn boende hemma i åldrarna nyfödd-22 år. 

Resultat: Studien visade att männens självbild som män och som fäder förändrades i och med 

sjukdomen. Deras roll som hårt arbetande karlar ersattes nu av en roll som en svag pappa i hemmet 

vilket fäderna i studien upplevde som jobbigt. Det var tydligt att deras självbilder var som arbetande 

män och inte som den förälder som tog hand om hemmet. I försök att återfå kontrollen och återställa 

självbilden uttryckte dessa män ett rationellt sätt att tänka på och deras planering var strategisk. Som 

ett exempel på strategisk planering ville de ha kontroll över de personliga finanserna vilket också 

fungerade som en förberedelse för deras egen eventuella död. Förändringar i fadersrollen togs knappt 

upp i samtalen medan det var uppenbart hur förändringarna i arbetsrollen var en börda för dessa fäder. 

Samtidigt fick de en större närhet till barnen eftersom de var hemma mycket mer vilket var något 

positivt. I intervjuerna pratade de dock väldigt sällan om deras föräldraansvar för barnen utan beskrev 

mest saker de gjorde tillsammans med barnen. Till exempel hjälpte de till med barnens läxor och de 

lagade även mat tillsammans med barnen. 

 

Titel:  Strength of motherhood: nonrecurrent breast cancer as experienced by mothers with dependent 

children 

Författare, årtal, land: Billhult A, Segesten K., 2003, Sverige 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheterna från mammor med bröstcancer som har barn 

som är beroende av dem.  

Metod: Intervjuer utifrån ett fenomenologiskt ramverk. Kvalitativ metod. 

Respondenter:10 kvinnor med barn boende hemma i åldrarna 1-26 år. 
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Resultat: Kvinnorna i studien behövde få till stånd en jämvikt mellan att vara behövd av barnen och 

kanske inte överleva, att vilja vara stark och att tillåta sig att vara sjuk, att tala sanning och samtidigt 

skydda barnen. För att klara av detta använde sig mödrarna av olika strategier där en viktig strategi för 

dem var att använda sig av rutiner för att få känslan av att allt var som vanligt. Tanken på att barnen 

var beroende av dem hade till följd att mödrarna fortsatte kämpa och tryckte undan tankar på att ge 

upp. Tankar på att visa sig stark inför barnen användes ibland av dessa mammor som en drivkraft att ta 

sig upp ur sängen trots hemska biverkningar av cellgiftsbehandlingarna. 

 

Titel: Development of a resource for parents with advanced cancer: What do parents want? 

Författare, årtal, land: Turner J, Clavarino A, Yates P, Hargraves M, Connors V, Hausmann S, 2007 

Australien 

Syfte: Att utröna vad föräldrar med cancer vill ha för stöd i syfte att utveckla ett hjälpmedel för att 

kunna ge dem den hjälp och det stöd som de behöver. 

Metod: Kvalitativ karaktär med djupintervjuer 

Respondenter: 8 kvinnor med barn i åldrarna 2-13 år boende hemma 

Resultat: Kvinnorna bekräftade att de hade fått minimal hjälp från professionella inom vården med 

hur de ska prata om sin diagnos med barnen och vid de tillfällen som när de fick hjälp kände de att den 

professionella personen inte förstod sig på cancersjuka föräldrars särskilda behov. Mödrarna kände 

också ett behov av något hjälpmedel som kunde stilla deras oro för barnen och vilken inverkan 

sjukdomen hade på dem. Hjälpmedlet fick gärna inkludera praktiska strategier på hur kan hantera den 

svåra situationen och exempel på hur andra föräldrar hade svarat på svåra frågor om döden från 

barnen. Exempel på olika copingmetoder som hade fungerat för dessa mödrar var bland annat ärlighet, 

att söka stöd för egen del och att involvera barnen i behandlingarna. 

 

Titel: Parents experience of cancer who have young children 

Författare, årtal, land: Semple C, McCance T, 2010, Nordirland  

Syfte: Att bedriva en omfattande litteraturöversikt över erfarenheterna av cancersjuka föräldrars med 

barn som måste tas omhand. 

Metod: Litteraturöversikt med mestadels kvalitativt material. 

Respondenter: Analysen gjordes från 13 artiklar varav 12 med kvalitativ karaktär.  

Resultat: Författarna fann tre rådande teman; att kämpa för att vara en bra förälder, att anstränga sig 

för hur man bäst pratar om cancern med barnen och att föräldrarna fick arbeta hårt för att bibehålla 

rutinerna. 
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Titel: Being a ”good mother”: A discouse analysis of women´s experiences of breast cancer and 

motherhood 

Författare, årtal, land: Adams E, Dell P, 2008, Storbritannien 

Syfte: Undersöka erfarenheterna av cancer och mödraskap utifrån intervjuer med 8 cancersjuka 

kvinnor.  

Metod: Explorativ studie. Foucault inspirerad diskursanalys av nio tidigare gjorda intervjuer. 

Kvalitativ metod. 

Respondenter: 9 cancersjuka kvinnor varav 8 var mödrar. 

Resultat: Resultatet visade att för de cancersjuka mödrarna i studien så bidrog diskursen ”bra 

mamma” dels med att vara begränsande på så sätt att mammorna inte tillät sig att ta hand om sig själva 

utan att ses som själviska. Samtidigt gav diskursen att vara en bra mamma en möjlighet för dessa 

mödrar att fortsätta med vardagliga saker som att ta hand om barn vilket gav de en känsla av 

normalitet mitt i allt elände. 

 

5.2. Resultat: Problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping: 

 

5.2.1 Att skydda sina barn: 

Fler än hälften av artiklarna tog upp strategier som föräldrarna använde sig av i försök att skydda 

barnen. Mazzotti et al. (2012) beskrev hur en del av mödrarna i deras studie hanterade sjukdomen som 

om det vore något högst tillfälligt och detta gjordes för att skydda deras barn.  Samma artikel skildrade 

också att mödrarna inte ville involvera sina barn av samma anledning. En mamma som deltog i 

Mazzotti et al. (2012) berättade hur hon i sina försök att skydda sina barn försökte dölja hur dåligt hon 

mådde under och efter behandlingarna och sade till hennes barn att inte oroa sig. Den här 

copingstrategin menar Mazzotti et al. (2012) gav motsatt önskad effekt. Genom att undanhålla eller 

förneka hennes dåliga tillstånd så påverkade det oundvikligen hennes känslomässiga relation med 

barnen och de gick på så sätt miste om ett tillfälle att i denna svåra stund komma varandra närmre och 

istället stärka deras relation. Hennes agerande gjorde att barnen blev förvirrade då de fick dubbla 

budskap. Mamman sade åt barnen att inte vara oroliga samtidigt som barnen såg att hon mådde dåligt 

men de fick inte någon förklaring till vad som hände med henne. 

Även mödrarna i Elmberger et al. (2000) studie eftersträvade att skydda sina barn och undanhöll 

därför dåliga nyheter från barnen. Fäderna i Elmberger et al. (2002) studie kände också behov av att 

skydda barnen och gjorde detta genom att dels sällan använda ordet cancer när de pratade med barnen 

och dels också genom att undvika att dela med sig av den kunskap de hade om sjukdomen.  

 

5.2.2 Balans mellan välmående och vara bra förälder: 
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Elmberger et al. (2008) beskriver idealbilden av en mamma som glad, pigg, aktiv, stark och skicklig 

med ett skinande rent hem och en person som aktivt tar del av barnens aktiviteter. Flera av mödrarna 

uttrycker skuldkänslor för att de inte orkar leva upp till denna idealbild trots att de försöker. En 

cancersjuk mamma beskrev svårigheterna med mammarollen när hon kände att hon behövde gråta i 

Elmberger et al (2000, s. 489): ”Jag var tvungen att gömma mitt ansikte när jag grät, jag hade ingen 

möjlighet att bryta ihop…allt måste fortsätta” (författarens översättning).  Även i diskursanalysen 

gjord av Adams och Dell (2008) beskrivs hur mödrarna pratade om hur de undertryckte sina egna 

känslor i ett försök att skydda barnen.  

Semples och McCance´s (2010) litteraturstudie återges hur mödrarna under sjukdomstiden ofta 

satte sina barns behov före sina egna vilket resulterade i att de blev helt utmattade.  

Även mammorna i Elmberger et al. (2008) satte mödraskapet främst även om det tog på krafterna. 

Kvinnorna fortsatte med vad de ansåg vara deras ansvar och hushållssysslorna kunde ibland gå före 

deras egna behov vilket medförde att mammorna blev alldeles medtagna eftersom de negligerat sina 

egna behov av återhämtning.  

En bra beskrivning av den svåra situationen som dessa cancersjuka mödrar går igenom finns i 

Elmberger et al. (2005, s.258-259): 

 

               Rehabiliteringen var jag tvungen att skjuta åt sidan för att kunna lägga energi på den oro jag kände 

som mamma. Jag kände mig maktlös och skämdes för att jag inte kunde ta hand om mina barn och jag 

ansåg att kampen att vara en förträfflig mamma var tröttande. Min idealbild av mig själv var en positiv 

mamma som klarade av allt och jag vek mig dubbel för att uppfylla den bilden och kände hur 

föräldraskapets ansvar vägde tungt på mina axlar. Jag var orolig och trodde att hela situationen var 

mitt fel, vilket gav mig skuldkänslor på grund av avståndet mellan mig och mina barn. Jag hade en 

stark känsla av att mina barn var märkta för livet. Det tog mig väldigt lång tid att överbrygga den 

luckan som fanns mellan mitt ideala jag och mitt riktiga jag och att få mina barns tillit och närhet igen. 

Jag hade svårt att visa mig svag då jag är uppfostrad i andan att ensam är stark. (författarens 

översättning) 

 

Även Billhult et al. (2003) studier konstaterade att mödrarna åsidosatte sina egna behov för barnens 

skull. Att ta hand om barnen fick första prioritet trots att vissa av mödrarna genomled starka 

behandlingar. Oron för att kanske inte få se sina barn växa upp och att deras sjukdom ska påverka 

barnen negativt visade sig i en del av artiklarna vara stor hos dessa mammor. 

 

5.2.3 Rutiner /normalitet och trygghet: 

Att fortsätta med vardagliga saker som att ta hand om barn visade sig för många av mammorna vara en 

vanligt förekommande copingstrategi. På så sätt fick de en känsla av att allt var som vanligt (Adams 



 
  

 

21 

 

och Dell, 2008). Att försöka få livet så normalt som möjligt trots sjukdomen var också viktigt för 

mödrarna på så vis att barnen kunde fortsätta gå på sina aktiviteter utan avbrott. I sin strävan efter 

normalitet försökte mammorna även följa med barnen på deras aktiviteter. Detta gjorde de trots att de 

ibland inte mådde bra. (Billhult och Segesten, 2003). En mamma i Billhult och Segestens (2003, 

s.126) studie beskrev vad hon i samråd med hennes make kommit fram till: …vi hade bestämt hemma 

att vi skulle leva som vanligt. Försöka leva som vanligt och inte bli påverkade, att barnen inte skulle 

uppmärksamma (mammans sjukdom) och att allt skulle vara som vanligt. (författarens översättning) 

Att skapa strukturer ansåg också mödrarna i Turner et al. (2007) studien som något positivt. De 

ansåg att det fick till följd att deras barn kände sig trygga och mer verklighetsförankrade. Rutiner, som 

att hjälpa till med läxor och måltider, var även något som var viktigt för mödrarna i Elmberger et al. 

(2008) studie ur den aspekten att det gav kvinnorna tid att tillbringa med sina barn. Det gav de en 

känsla av möjliggörande och uthållighet. En del av de cancersjuka mammorna i den studien planerade 

också att gå tillbaka till jobbet eftersom arbete var en indikation på ett ”normalt” liv.  

I litteraturstudien gjord av Semple och McCance (2010) framgick också hur viktigt rutiner som 

copingstrategi verkade vara. Genom att föröka leva som vanligt i den mening att barnen gick i skolan 

och fortsatte med sina aktiviteter uppmärksammade barnen inte mammornas sjukdom i samma 

utsträckning. Det i sin tur medförde att mammorna kände en lättnad. 

Även Mazzotti et al. (2012) tar upp vikten av normalitet hos de mödrar de talat med. En mamma 

beskrev hur viktigt det var för henne att följa med hennes dotter på första skoldagen trots hennes 

osäkra hälsotillstånd. Mazzotti et al. (2012) skrev att mamman såg det som en normalitet men att 

hennes barn kanske inte tyckte att det var normalt att bli följd till skolan av en flintskallig mamma. 

I Elmberger et al.(2002) ansåg även de cancersjuka papporna att rutiner var högt ansedda och 

många beskrev också att de ville vara så lite som möjligt på sjukhus då de ansåg att hemmamiljön var 

viktig och fann den vara helande i sjukdomsprocessen. En pappa beskrev det i Elmberger et al. (2002, 

s.482) såhär: ”att få möjlighet att vara på landet tillsammans med familjen ger dig en kick av 

välmående precis som att vara hemma och inte på sjukhuset. Jag kunde äta med god aptit, gå ut och 

göra vad jag ville.” (författarens översättning) 

I Billhult och Segesten (2003) hänvisade de till en undersökning gjord av Barnes där det framgick 

att de cancersjuka föräldrarna ofta hade tydliga anledningar till varför de valde att berätta för barnen 

eller inte. Anledningarna till att vissa valde att informera barnen var tron på att kommunicera och att 

kommunikationen skulle minska barnens stress. Ett annat skäl var önskan att behålla barnens 

förtroende. Argumenten för att inte prata med barnen handlade om att undvika frågor om cancer och 

döden. Föräldrarna trodde sig också genom att inte berätta skydda barnen mot stress och ytterligare en 

orsak var att de trodde att barnen inte skulle förstå vad cancer innebar. En del av föräldrarna ville 

också bibehålla och skydda familjehögtider och sammankomster såsom semester och ville därför inte 
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tala om att de var sjuka. Billhults och Segerstens (2003) studie visade på en blandning av dessa båda 

alternativ. Mammorna i deras undersökning valde ingen av de båda sidorna utan försökte istället 

anpassa informationen efter barnen och ibland utelämna vissa saker i hopp om att skydda barnen. På 

frågor från barnen försökte mödrarna i studien att tala om för sina barn att det hela tiden forskades om 

cancer och att det hela tiden kom nya behandlingar. På det sättet undvek de att ge ett direkt svar på de 

svåra frågorna.   

I Mazzotti et al. (2012) talade en mamma om att hon valde att inte berätta om sin cancer för sina 

två barn, 11 och 12 år gamla. Hennes val att inte berätta gjordes i ett försök att skydda sina barn men 

författarna till studien menade på att detta var ett dysfunktionellt beteende. Beteendet skyddade inte 

barnen, ansåg Mazotti et al.(2012), utan skapade istället kaos och skuldkänslor hos barnen som när de 

såg deras mamma må dåligt tog hand om henne utan att förstå varför. Hennes förnekelse påverkade 

mamman och barnens känslomässiga relation negativt istället för att de skulle kunna komma varandra 

närmre i denna svåra stund. Mamman agerade som om hon trodde det var möjligt att undvika den 

känslomässiga stress som en cancerdiagnos innebär.  

 

5.2.4 Att bibehålla kontrollen 

Elmberger et al. (2002) återgav hur de cancersjuka papporna försökte bibehålla kontrollen under 

sjukdomstiden. Männen visade på ett rationellt tänkande och deras planering var strategisk. Som 

exempel på strategisk planering så kontrollerade en del av papporna familjens finanser. Detta tjänade 

också syftet att förbereda för deras eventuella bortgång. Ett annat sätt att bibehålla kontrollen för 

männen var att skaffa sig mer kunskap om deras cancer. Ytterligare ett tillvägagångssätt var att de såg 

på behandlingarna som en steg för steg process med delmål vilket också gav de en känsla av kontroll. 

För många av mammorna i Elmberger et al. (2000) var långsiktig planering ett sätt att lämna cancern 

bakom sig och bibehålla kontrollen. En av mammorna berättade (Elmberger et al., 2000, s. 494): ”Jag 

gjorde en video av mig själv till mina barn så att de inte skulle komma ihåg mig som mamman som 

misslyckades”. (författarens översättning) 

En annan mamma skrev i sitt testamente hur hon ville att hennes fyraåriga dotter skulle tas om 

hand i händelse av att hon skulle dö av cancern. 

 

5.2.5 Skillnader och likheter mellan cancersjuka mammor och pappor:  

Det framgick att både mammorna och papporna var angelägna om att skydda sina barn. En annan 

likhet var att de ansåg att rutiner och normalitet var viktigt för att kunna hantera sin sjukdom. Både de 

sjuka mammorna och de sjuka papporna använde sig av planering som copingstrategi. I männens fall 

användes det delvis med tanke på barnen men mestadels beskrevs olika strategier för att kunna behålla 

kontrollen helt för deras egen skull. De beskrivningar som gavs av mammornas planeringar utgick 

bara utifrån en tanke på barnens bästa. 
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När det gällde en svår balansgång mellan att själv må bra och ta hand om sig själv och samtidigt vara 

en bra föräldrar var det något som bara togs diskuterades av mammorna i studien. 

 

5.3 Resultat: Känslofokuserad/emotionell coping 

 

5.3.1 Dölja sina känslor för barnen 

Flera av artiklarna beskrev hur föräldrarna ansträngde sig att dölja sina känslor för barnen. I 

exempelvis Elmberger et al. (2008) berättade mammorna hur de försökte dölja sina känslor för barnen. 

De låtsades vara glada för att inte göra barnen rädda. En mamma i Mazzotti et al. (2012) berättade att 

hennes dotter aldrig hade gråtit framför henne sedan hon fick diagnosen och hon trodde att det berodde 

på att hon aldrig hade gråtit framför dottern. Hon kände att hon var tvungen att visa sig stark då hon 

alltid hade blivit betraktad som en stark mamma.  

Flera av fäderna i Elmberger et al. (2002) försökte framför barnen visa att de hade kontroll över 

situationen vilket omvandlades till oroliga känslor hos papporna på kvällarna när barnen lagt sig. Även 

många av mödrarna i Elmberger et al. (2000) dolde sina känslor för barnet och höll skenet uppe. 

 

5.3.2 Skillnader och likheter mellan cancersjuka mammor och pappor:  

Både de cancersjuka papporna och mammorna använde sig av strategin att dölja sina känslor för 

barnen. Däremot hittades inga skillnader mellan könen utifrån det valda materialet. 

 

5.4 Resultat: Meningsskapande coping: 

 

5.4.1 Barnen som drivkraft 

Att ha barn samtidigt som man drabbats av cancer var inte bara till mödrarnas nackdel. Elmberger et 

al. (2008) skriver att det faktum att de hade barn underlättade önskan att fortsätta leva och att 

uppskatta livet och fortsätta kämpa. Att de på olika sätt tog hand om barnen hade också till följd att 

mammorna ibland kunde glömma bort att de var sjuka. Även Billhult et al. (2010)  tar upp att 

mödrarna använde barnen som drivkraft. Tanken på att visa sig stark och att de mådde bra inför barnen 

gjorde att mammorna ibland orkade ta sig ur sängen trots starka bieffekter från 

cellgiftsbehandlingarna. 

När det gällde männen i Elberger et al. (2002) så talade de inte lika öppet om att de använde barnen 

som drivkraft.  

 

5.4.2 Nya prioriteringar i livet 

En del av de cancersjuka mammorna i Elmberger et al. (2008) omdefinierade efter en tid sin syn på 

mödraskap vilket exempelvis kunde innebära att de själva minskade kraven på hushållsarbete, att de 
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var mer lugna och tålmodiga och att de var tacksamma för varje dag i livet som innehöll glädje. De 

lärde sig att leva mer i nuet genom att göra olika saker med barnen utan att oroa sig så mycket för 

framtiden. Glädjen över att vara vid liv kombinerades med en stark önskan om att överleva i en 

meningsfull och mer andlig värld. Att resa med barnen och spendera mer tid med dem var sätt för 

mammorna att klara av situationen och använda sin energi på bästa sätt. 

Cancern medförde också att papporna i Elmberger et al. (2002) upplevde ett nytt sätt att se på livet 

och vad som var viktigt och inte. En pappa uttryckte sig på det här sättet (Elmberger et al., 2002, 

s.482): 

                  

               Jag har ändrat mina värderingar. Jag föredrar att sitta ner med mina barn och äta, göra saker och se 

till att de mår bra och jag värderar mitt arbete och pengar mindre. Jag hoppas att jag kommer att 

kunna separera riktiga problem från små problem och inte förstora småsaker och att också försöka 

undvika tunnelseende. (författarens översättning) 

 

I samma studie berättade papporna om positiva förändringar som uppstått efter diagnosen. Exempel på 

sådana var att de tillbringade mer tid med familjen och att de gjorde saker med barnen som till 

exempel laga mat och hjälpa till med läxor. Andra förändringar i levnadsvillkoren kunde vara att starta 

ett familjeföretag, renovera huset och resa oftare. 

 

5.4.3 Skillnader och likheter mellan cancersjuka mammor och pappor:  

Även inom denna huvudkategori fanns likheter mellan hur de olika könen hanterade situationen. Både 

mödrarna och fäderna skaffade nya prioriteringar på grund av sjukdomen. Däremot var det bara 

mammorna som gav uttryck åt att de använde barnen som drivkraft under sjukdomstiden. 

 

5.5 Resultat: Socialt stöd 

 

5.5.1 Emotionellt stöd 

Mammorna i Elmberger et al. (2000) klagade på att deras män inte förstod vad det innebar att vara 

mamma och ha en allvarlig sjukdom. En av de cancersjuka fäderna i Elmberget et al., 2002) gav 

emellertid också uttryck på brist på förståelse från sin familj trots att han sade sig försökt förklara för 

resterande familjemedlemmar hur han kände sig. Det stora flertalet av de cancersjuka fäderna i 

Elmberger et al. (2002) ansåg dock att de fick mycket stöd av både familj, vänner och 

sjukvårdspersonal. Så mycket stöd att de inte sade sig vara i behov av stödgrupper eller liknande.     

Mödrarna i Mazzotti et al. (2012) bedömde även de att de fick emotionellt stöd från vänner och 

familj. När de som intervjuade kvinnorna frågade om speciella kritiska moment som var relaterade till 

sjukdomen så refererade alltid mammorna till de viktigaste människorna – de oumbärliga 
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familjemedlemmarna eller vännerna som stöttade dem i de våra stunderna. Mammorna beskrev hur 

dessa människor var där för dem, visade deras kärlek och erbjöd stöd. 

 

5.5.2 Kognitivt stöd  

I Turner et al. (2007) led mödrarna som deltog i studien av en lång framskriden bröstcancer. Flera av 

mödrarna som hade sökt professionell hjälp hade negativa erfarenheter. En av rådgivarna hade till 

exempel ingen kunskap om hur det var att ha och leva med lång framskriden bröstcancer. En av 

mammorna fick rådet att hon inte skulle fokusera på cancern och att det inte var säkert att hon skulle 

dö. Mamman kände att rådgivaren inte hade någon som helst aning om hennes sjukdomstillstånd. En 

annan mamma tyckte att hennes rådgivare hade en stil som var för konfronterande gällande mammans 

dödlighet vilket hon upplevde som traumatiskt. Rådgivaren hade sagt att mamman nog hade två år 

kvar att leva och att hon borde se till att få ut det mesta av den tiden trots att hon inte hade bett om 

någon tidsangivelse på hur lång tid hon hade kvar att leva. 

 

5.5.3 Nätverksstöd 

Som tidigare nämnts planerade en del av mammorna i Elmberger et al. (2008) att gå tillbaka till 

jobbet. Detta berodde delvis på att vilja införa en känsla av normalitet men det hade också sin grund i 

att mödrarna ville tillbringa tid med deras arbetskamrater då dem var en viktig del av det sociala 

nätverket. En del av kvinnorna gick också på möten på sjukhuset där de träffade andra personer som 

befann sig i liknande situation. Med dem kunde mammorna dela erfarenheter av behandlingar, 

barnomsorg och konsekvenser av sjukdomen vilket gav de energi. Även kvinnorna i Turner et al. 

(2007) tyckte att det var hjälpsamt att prata med andra som befann sig i liknande sjukdomssituation. 

Det minskade känslan av isolering och brist på förståelse för deras situation. Eftersom kvinnorna i 

denna studie hade långt framskriden cancer så kunde det också vara jobbigt att delta i dessa grupper då 

vissa av deltagarna verkade väldigt sjuka vilket skapade en oro hos vissa av respondenterna i studien 

då de undrade om det var dit de också var på väg.   

 

5.5.4 Praktiskt stöd 

Kvinnorna i studien av Turner et al. (2007) ansåg att praktiskt stöd var ett viktigt komplement till 

känslomässigt stöd. Några av mammorna hade varit med i mammagrupper där man hjälpte varandra 

vilket blev extra viktigt om man inte hade råd att betala för barnomsorg.  

Männen i Elmberger et al. (2002) uppfattade små förändringar i familjerelationerna under deras 

sjukdomsperiod. De ansåg dock att relationerna var viktiga och tyckte att deras fruar gav de fullt stöd 

både på ett moraliskt – och praktiskt plan.    
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I studien gjord av Billhult och Segesten (2003) kände flera av mammorna att de inte riktigt kunde lita 

på sina partners föräldraförmåga och var därför oroliga för hur det skulle gå för barnen om de själva 

avled. 

 

5.5.5 Skillnader och likheter mellan cancersjuka mammor och pappor:  

Både mammorna och papporna upplevde att de fick stöd från nära och kära. Fäderna tyckte att de fick 

så pass mycket stöd att de inte behövde gå i stödgrupper något som flera av mödrarna gjorde och 

upplevde som hjälpsamma. I en av studierna klagade dock flera av mammorna över att deras 

respektive inte förstod vad de gick igenom. Även en av papporna i studien gjord med 8 män uttryckte 

sitt missnöje över samma sak. När det gällde det praktiska stödet upplevde männen att de fick det av 

sina fruar medan mammorna i en av artiklarna kände oro över att deras partners föräldraförmåga. 
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6. Analys 

Analysen delas upp i de fyra huvudkategorier som presenterades i resultatdelen fast utan 

underrubriker. Då problemfokuserad coping var den formen av coping som beskrevs mest i studierna 

så blev det avsnittet längre än de övriga analysavsnitten. I slutet av analysen följer en sammanfattning 

där de olika copingmetoderna kopplas samman. 

 

6.1. Analys: Problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping: 

Med utgångspunkt från den valda litteraturen så framstod copingstrategier inom kategorin 

problemfokuserad coping som det vanligaste sättet att hantera situationen bland föräldrarna. Det skulle 

kunna tyda på att de flesta av föräldrarna i de studier som ingick i denna litteraturöversikt mestadels 

kände att situationen var hanterbar då det enligt Rydén och Stenström (2015) är troligt att det är då 

som man använder sig av olika problemfokuserade copingstrategier.  

Både mammorna och papporna försökte under sjukdomsperioden att skydda sina barn genom att 

förmildra eller förneka omständigheterna. Om det svåra beskedets betydelse skriver Lennéer Axelson 

(2010) . Hon skildrar visserligen med utgångspunkt från hur professionella personer bör förbereda sig 

och agera inför och under mödosamma samtal men detsamma bör kunna appliceras på när de 

cancersjuka föräldrarna ska berätta om sin diagnos för sina barn. Enligt Lennéer Axelson (2010) fodrar 

överlämnandet av sorgliga nyheter inlevelse, kunskap och mod. Man bör även förbereda sig innan och 

fundera på vilka reaktioner man kan tänkas få och hur man ska bemöta dessa. Det som föräldrarna i 

vissa av de artiklar jag valt ut uttryckligen sade sig sakna var kunskap om hur man på bästa sätt 

samtalar med barnen om sjukdomen. Det är styrkt utifrån Lennéer Axelson (2010) att det därför känns 

extra påfrestande för dessa cancersjuka föräldrar att berätta om sin sjukdom för sina barn. De säger sig 

sakna kunskapen och kanske saknar vissa även det mod som krävs? 

Carlsson (2007) skriver om när en förälder är svårt sjuk. Tvärtemot vad Mazzotti et al. (2012) 

ansåg om en mammas förnekelse så beskrivs i Carlsson (2007) i studier gjorda av Taylor att 

förnekelse visat sig vara en utmärkt strategi för både barn och föräldrar att skydda sig mot den här 

sortens hot. Samtidigt visar andra studier gjorda av Engelbrekt som återges i Carlsson (2007) på att det 

finns ett samband mellan föräldrarnas sätt att handskas med sjukdomen och barnens tillstånd och att en 

förnekande attityd till cancern hos den sjuke föräldern leder till komplikationer för barnen. I Carlsson 

(2007) beskrivs att Worden menar på att dessa komplikationer skulle kunna leda till traumatisering, 

utöver sorgen om föräldern dör. 

Den svåra balansgången mellan att som cancersjuk förälder själv ta väl hand om sig samtidigt som 

man ska försöka vara en bra förälder var något som inte togs upp av papporna utan endast av 

mammorna. Det faktum att flera av mödrarna drabbades av skuldkänslor när de inte tyckte att de 
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kunde leva upp till idealbilden av en bra mamma stöds av Elvin-Novaks (2001) resonemang kring 

mödrars skuld. Hon skriver att barn så gott som alltid är involverade när mammor upplever skuld. Det 

handlar dock inte om de ”egentliga” barnen utan återigen om en uppfattning. En uppfattning om vad 

som är skadligt för barnet. Känslan av skuld och bristande förmåga är en påföljd av kvinnans egen 

förebråelse snarare än av andras. Det visade sig också att många av mammorna försummade sina egna 

behov för barnens skull. Även detta går det att finna stöd för i teorin då Thomasson (2002) konstaterar 

att mammor tar ett stort ansvar för hem och familj. Många mödrar arbetar exempelvis deltid och avstår 

från att göra karriär till förmån för sina barn och om hon inte prioriterar barnen så blir hon utsatt för 

skitprat. Denna stora ansvarskänsla visade sig också på så sätt att de fortsatte sköta de saker som de 

skött innan de blev sjuka däribland hushållssysslor. Att kvinnor i västvärlden ägnar mer tid än män åt 

hushållsarbete och barnavård är något som fastställts i olika studier (Magnusson, 2006).  

Det framgick tydligt i artiklarna att värna om barnen var något väldigt viktigt för dessa mödrar och 

flera av mammorna gav uttryck åt en oro för hur sjukdomen inverkade på deras barn. Kanske finns det 

fog för oron då Thomasson (2002) skriver om tanken att ”lyckliga mödrar får lyckliga barn” och att 

det rimligtvis är så då mammor som mår bra kan tillgodose sina barns behov på ett lättare sätt. Hon 

poängterar dock att farhågan med detta synsätt gör att det blir problematiskt att se hur kvinnor som 

blivit mödrar ska ha rätt att må bra för sin egen skull. Som om det föreligger en risk att dessa mammor 

ska bli för självcentrerade och ha rätt att göra saker som de mår bra av utan hänsyn till barnen. På så 

sätt kan idealbilden av en bra mamma begränsa och sätta käppar i hjulet för cancersjuka människor 

och mammor överlag.  

Det faktum att rutiner verkar vara en betydelsefull copingstrategi för flera av föräldrarna stärks av 

resonemanget i Lennéer Axelson (2010) där det står att rutiner och strukturer gör livet lättare. Det 

välkända gör att vi människor känner trygghet. Struktur får oss att känna att vi har kontroll och 

minskar dessutom ångest. Om den yttre strukturen raseras ökar känslan av att tappa greppet psykiskt 

och därför är rutiner viktiga.  

Både de cancersjuka mammorna och papporna använde sig av olika metoder för att kunna bibehålla 

kontrollen. En liten skillnad i de exempel som gavs var att mammornas sätt att skapa kontroll ofta 

utgick utifrån barnen medan pappornas sätt att bibehålla kontroll delvis kunde utgå med tanke på 

barnen men oftast utgick deras copingstrategier för att bibehålla kontroll från dem själva. Ett av 

exemplen var att fäderna försökte skaffa sig kunskap om sjukdomen vilket Rydén och Stenström 

(2015) beskriver som ett sätt att ge patienten möjlighet att leta efter andra sätt att förhålla sig och 

förhållningssättens möjliga konsekvenser. Det kan medverka till ökad personlig kontroll över 

sjukdomssituationen under förutsättning att situationen kan påverkas. 

 

6.2 Analys: Känslofokuserad/emotionell coping 
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Artiklarna gav inte många exempel på känslofokuserad coping vilket skulle kunna ha att göra med att 

det är en form av coping som oftast används vid extremt hög grad av stress som vid exempelvis 

obotlig sjukdom (Lennéer Axelson, 2010). I endast en av artiklarna, Turner et al. (2007) stod det 

uttalat att föräldrarna led av en långt framskriden cancer vilket kanske medförde att många av de 

övriga föräldrarna oftast kände att de kunde hantera sin situation utan att till exempel behöva skjuta 

undan svåra känslor. Samtidigt var det inte de mödrarna med långt framskriden cancer som tydligast 

försökte dölja sina känslor för barnen även om de försökte försköna sjukdomsbilden för sina barn. I 

alla de fall där föräldrarna använde sig av en känslofokuserad coping gjorde de det i syfte att än en 

gång skydda och värna om barnen. 

 

6.3 Analys: Meningsskapande coping 

Precis som Lennéer Axelson (2010) beskriver så använde flera av mödrarna barnen som drivkraft. Att 

använda barnen som bärhjälp var inte något som de 8 cancersjuka papporna i Elmberger et al. 

uttryckligen sade. Däremot kunde man genom att läsa om bland annat deras nya prioriteringar i livet 

och glädjen av att under sin sjukdomstid kunna tillbringa mer tid med barnen förstå att de var av 

oerhörd vikt även för papporna. Intressant var att både de cancersjuka mammorna och de cancersjuka 

papporna i sina nya prioriteringar i livet underförstått ville ta ett steg bort från eller i alla fall minska 

de saker som kopplar oss samman med de könade föräldrapositionerna som beskrivs i Hedenus et al. 

(2015). Mammorna ville minska på hushållsarbete medan papporna ville arbeta mindre. I båda fallen 

var det för att kunna spendera mer tid med barnen. 

 

6.4. Analys: Socialt stöd: 

De flesta av föräldrarna ansåg att de fick emotionellt stöd från nära och kära och att det var något som 

var viktigt för dem. Detta styrks av Carlsson (2007) där resultatet av en undersökning gjord av 

Dunkel-Schetter beskrivs. Patienter vill ha olika typer av stöd från olika kategorier av människor som 

exempelvis familj, vänner och sjukvårdspersonal. Dunkel-Schetter fann att när det gällde just 

informativt stöd, där råd om hur föräldrarna bäst ska samtala med sina barn ingår, så var det just från 

sjukvårdspersonalen som man ville ha den formen av stöd. När det gällde det emotionella stödet 

däremot så gick det lika bra om det kom från familjen vilket också framgick av de valda artiklarna. 

När det gällde det kognitiva stödet som enligt Lennéer Axelsson (2010) bland annat inbegriper 

vägledning och hjälp för patienterna att bredda sin tankehorisont och sitt handlingsregister så 

skildrades det endast i en av artiklarna. De mödrarna i den studien som sökt professionellt stöd och 

hjälp var negativa till den vägledning de fått. Det här är ett problem som tas upp i Brattberg (2008) där 

flera av cancerpatienterna säger sig sakna adekvat hjälp från de professionella som arbetar inom 

vården och det kanske kan ha att göra med att man inom vården i huvudsak har en naturvetenskaplig 
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människosyn där man antingen är sjuk eller frisk och där de humanistiska värdena inte får uppta någon 

större plats. Sjukvården skulle tjäna på att så som Brattberg (2008) föreslår ha en större helhetssyn 

som både infattar både naturvetenskap och filosofi, psykologi och teologi. 

Självhjälpsgrupper visade sig vara hjälpsamma för flera av mammorna och som förklaring till detta 

gav mödrarna i Turner et al. bland annat att det bröt deras isolering. Detta är något som bekräftas av 

Lennéer Axelson (2010). Där står att läsa att dessa självhjälpsgrupper ofta har en positiv verkan och att 

det kan medföra att ensamhetskänslan minskar hos deltagarna. Männen ansåg däremot att de fick 

tillräckligt med stöd både från vänner, familj och sjukvårdspersonal så därför var självhjälpsgrupper 

inte aktuella för dem 8 pappor som var med i studien av Elmberger et al. (2002). Det skulle kunna 

tolkas som om kvinnorna fick mindre stöd av familj, vänner och sjukvårdspersonal och att de därför 

också valde att söka sig till stödgrupper av olika slag. Samtidigt skriver Carlsson (2007) att 

undersökningar av närstående till cancerpatienter har tytt på att patienten och partnern visat upp i stort 

sätt samma typ av reaktioner och anpassningar till cancern vilket motbevisar min tolkning att de 

cancersjuka papporna erhöll mer stöd än de cancersjuka mammorna. I vissa studier som skrivits om 

närstående förekom dock en del könsskillnader. Dessa skillnader rörde sig om att de kvinnliga 

närstående visade sig ha mer psykologiska besvär, större ekonomiska problem och de befann sig också 

i en större beroendeställning till sin partner än de manliga närstående (Carlsson, 2007).  

Även på det praktiska planet tyckte männen i Elmberger et. al (2002) att de fick det stöd de behövde. 

Många av mammorna fick också stöd på det praktiska planet men en del av mammorna i Billhult och 

Segesten (2003) kände sig oroliga över sin partners föräldraförmåga och funderade hur det skulle 

påverka barnen om de dog. Flera av böckerna av den litteratur jag hittat (däribland Magnusson, 2006) 

stöder tesen om att det är kvinnorna som i större utsträckning än män tar hand om och vårdar barn och 

kanske var det därför som denna oro uppkom? 

 

6.5. Analys: Sammanfattning 

I analysen delades de olika copingstrategierna in i fyra olika huvudkategorier för att tydligt 

exemplifiera olika sätt som dessa cancersjuka föräldrar hanterade sin svåra livssituation på. Riktigt så 

enkel är uppdelningen inte i verkligheten då personer ofta använder av en kombination av 

copingmetoder, parallellt eller varvat med varandra (Lennéer Axelson, 2010).  

Sammantaget konstateras att de mest beskrivna copingstrategierna i studierna var de som kunde 

kopplas till problemfokuserad coping. Många av de olika copingstrategierna som det skrevs om i 

studierna handlade i slutänden om att föräldrarna ville värna och skydda sina barn. Särskilt jobbigt 

verkade det vara att prata med sina barn om sjukdomen och det var ofta kopplat till att föräldrarna 

kände att de saknade kunskap om hur de kunde samtala med barnen på bästa sätt. Mammorna verkade 

än mer än papporna lida av svårigheten att vara en bra förälder samtidigt som de var sjuka. De verkade 
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också, till skillnad från papporna, vara de som sökte kognitivt stöd och hjälp hos olika stödgrupper. 

Rutiner var en av de copingstrategier som föräldrarna verkade använda väldigt ofta för att de och även 

resten av familjen skulle må bra. Barnen var också en stark drivkraft för mödrarna och troligtvis även 

väldigt viktiga för fäderna då många av papporna talade positivt om att de under sin sjukdomstid fick 

möjlighet att tillbringa mer tid med barnen och att de i sina nya prioriteringar ville arbeta mindre för 

att kunna spendera mer tid med sina barn. 
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7. Resultatdiskussion och slutsats 

7.1 Resultatdiskussion 

Ett av de viktigaste rönen i studien kopplat till socialt arbete är hur viktigt det visade sig vara för 

föräldrarna att skydda sina barn under sjukdomsperioden. Många av copingstrategierna som togs upp 

handlade om att på olika sätt värna om barnen. Det framgick till exempel i studien att både mammor 

och pappor ryggade för att samtala om cancern tillsammans med sina barn. Ofta på grund av att de 

kände att de saknade kunskap om hur de skulle göra det på bästa sätt. Det här tyder på att det kan 

finnas brister hos kuratorer och övrig sjukvårdspersonal. Det kan handla om att de faktiskt inte känner 

till att dessa föräldrar tycker att det är problematiskt att prata om cancern med sina barn. Det kan också 

ha att göra med att vårdpersonalen själva saknar kunskap om hur man bäst samtalar med barn och 

därför inte kan förmedla den kunskapen till föräldrarna. Det skulle även kunna vara en kombination av 

de båda alternativen. Tydligt är i alla fall, utifrån litteraturstudiens resultat, att det verkar finnas ett 

kunskapsbehov hos föräldrarna – en kunskap som bör ges av kuratorer och annan sjukvårdspersonal 

där de kan gå in och stötta dessa föräldrar och ge dem konkreta råd om hur man bäst samtalar med 

barn i olika åldrar om sjukdomen.  

Detta är en väldigt speciell patientgrupp där speciell kunskap krävs för att kunna förstå deras 

problematik något som även Hasson-Ohayon och Braun (2010) tog upp i sina studier där de menade 

på att de cancersjuka föräldrarnas situation är väldigt svår och unik eftersom de är vårdtagare och 

vårdgivare på samma gång. För att sjukvårdspersonalen ska kunna erhålla den kunskapen måste de få 

tid till specifik utbildning där information om de cancersjuka föräldrarnas upplevelser och svårigheter 

ges. Detta för att de i slutänden ska kunna klara av att ge det stöd och den hjälp de cancersjuka 

mödrarna och fäderna behöver. Flera studier, bland annat Weaver et. al (2011), visade också på att det 

var viktigt att denna patientgrupp fick hjälp att hantera den ovanliga stress som inträder när en mamma 

eller pappa drabbas av cancer. Om läget inte förändras så föreligger en risk att dessa föräldrar, som 

redan befinner sig i en väldigt svår och stressande situation, mår ännu sämre än de behöver och i värsta 

fall skulle det kunna leda till psykisk ohälsa hos föräldrarna. Om de sjuka föräldrarna inte får den hjälp 

de behöver så påverkas även resten av deras familj negativt. 

En av de vanligast förekommande copingstrategierna var rutiner, något som även stämde överens 

med Semple och McCance´s (2010) litteraturöversikt. I deras studie var rutiner ett av tre dominerande 

teman som de fick fram i sitt resultat. Även den kunskapen kan vara av vikt för kuratorer och övrig 

sjukvårdspersonal. De föräldrar som använde sig av rutiner upplevde att det inte bara hjälpte de själva 

utan även resten av familjen. Det bör därför vara ett gott råd att ge till nyss insjuknade patienter som 

kanske ännu inte hunnit pröva sig fram vilka copingstrategier som fungerar för dem.  
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En annan, enligt litteraturstudien, väl fungerande strategi för en del av mödrarna var stödgrupper av 

olika slag. Det skulle kunna vara ett annat råd som bland andra kuratorer skulle kunna dela med sig av 

till föräldrar som nyligen fått en cancerdiagnos. De skulle kunna förmedla att copingstrategin att söka 

sig till stödgrupper/självhjälpsgrupper visat sig vara en positiv strategi för vissa. I samband med det är 

det också bra om kuratorerna har information om en eller flera grupper som de kan ge till föräldrarna. 

Fäderna i Elmberger et al. (2002) sade sig däremot inte behöva ta hjälp av stödgrupper då de ansåg att 

de fick tillräckligt med stöd från familj och vänner. Den skillnaden skulle kunna kopplas till hur vi ser 

på kön och föräldraroll. Att det kanske var så att pappor erhöll mer stöd än mammorna bara av den 

anledningen att de var män och därför inte sökte sig till självhjälpsgrupper fanns det dock inget belägg 

för i teorin. En annan anledning skulle kunna vara att män inte gillar att samtala om problem i grupp 

medan kvinnor gör det och i så fall tyder även det på skillnader i genus som troligtvis hänger samman 

med de föräldrakonstruktioner som vi människor skapat och skapar hela tiden. 

En annan skillnad mellan de cancersjuka mammorna och papporna som visade sig i granskningen 

av artiklarna var att mammorna hade svårt att balansera sitt eget välmående med att samtidigt vara en 

bra förälder. De skuldkänslor som det medförde hos dessa mödrar skulle även de kunna kopplas till 

hur vi ser på föräldrarollen. Att föräldrapositionerna faktiskt är könade som det står i Hedenus et. al. 

(2015) att Bruno anser betyder att vi skiljer på hur vi ser på en mamma jämfört med hur vi ser på en 

pappa. Att mammorna i vanliga fall ofta tar ett större ansvar för barnen än pappor skulle kunna vara en 

anledning till att de under sjukdomsperioden uppfylls av skuldkänslor för att de inte längre klarar av 

att ta det stora ansvaret för barnen på samma sätt och att det också går ut över deras egna mående och 

prioriteringar. Även studierna gjorda av Brown och Barbarin (1996), där man studerade om det var 

någon skillnad på hur mammor och pappor behandlade cancersjuka barn, avspeglade synen på våra 

traditionella föräldraroller. Det känns angeläget att kuratorer och annan sjukvårdspersonal har en 

medvetenhet om att vår syn på föräldraroller kan ha betydelse. En ökad förståelse om detta skulle 

kunna leda till att exempelvis kuratorer på ett bra sätt kan hjälpa och stötta cancersjuka mödrar i att 

sluta skuldbelägga sig själva och att också samtala med mammorna om vikten av att vara mer måna 

om sig själva och sitt eget välbefinnande. 

Personligen tror jag att skillnaderna i vår syn på mammor och pappor beror på att vi är fast i de 

strukturella konstruktioner som vi människor skapat och skapar om igen. Det har nog gått framåt i 

utvecklingen vad gäller hur fäder ser på föräldraskap precis som Hedenus et al. (2015) anser. Däremot 

tror jag att denna utveckling är långsam och att de föreställningar vi har om mammor och pappor sitter 

väldigt djupt inristade hos oss alla och därför tar det också väldigt lång tid att förändra dessa bilder. 

 

7.2 Slutsats 
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Litteraturstudien ville få svar på frågeställningarna hur tidigare studier visade att cancersjuka föräldrar 

med barn boende hemma hanterade och upplevde sin situation. Fanns där några mönster och i så fall 

vilka och påträffades det skillnader och likheter mellan hur cancersjuka mammor och pappor upplevde 

och hanterade sin sjukdomssituation? 

Denna litteraturstudie visade att det var väldigt viktigt för både de cancersjuka mammorna och de 

cancersjuka papporna att slå vakt om barnen och att många av de copingstrategier som föräldrarna 

använde gick ut på det. Det faktum att många av föräldrarna drog sig för att tala med barnen om 

cancern och därför förteg eller förskönade sanningen för att de ansåg sig sakna kunskap kan vara ett 

tecken på brister hos kuratorer och övrig vårdpersonal.  

De skillnader som fanns mellan de cancersjuka mammorna och papporna handlade främst om att 

mammorna upplevde att de var dåliga föräldrar under tiden för sjukdomen samt att de sökte stöd hos 

självhjälpsgrupper något papporna valde bort då de ansåg att de fick tillräckligt med hjälp från andra 

håll. 

Rönen i litteraturöversikten visar på att kuratorer och övrig sjukvårdspersonal måste, om de inte 

redan har det, skaffa sig kunskap om hur dessa föräldrar bäst kan samtala med sina barn om cancern. 

Det vore också önskvärt att kuratorerna hade en medvetenhet kring hur synen på de olika 

föräldrarollerna påverkar både individen och dess omgivning under sjukdomsperioden. En ökad 

medvetenhet leder till ökad förståelse och ökar chansen för rätt hjälp och stöd.  

 

7.3 Vidare forskning: 

Eftersom det var svårt att hitta artiklar till studien som belyste de cancersjuka föräldrarnas perspektiv 

så skulle det behövas mycket mer forskning inom det området. Dels mer forskning om hur cancersjuka 

mammor med barn boende hemma upplever och hanterar sin situation men i ännu högre grad hur 

cancersjuka pappor med barn boende hemma hanterar och upplever sin situation då författaren till 

denna litteraturstudie endast lyckades hitta en artikel där endast fäderna kom till tals. Föräldrarna i 

studien uttryckte en kunskapsbrist om hur de skulle kunna samtala med sina barn om sjukdomen på 

bästa sätt och utefter ålder. Vidare forskning skulle behövas för att utröna vilken kunskap som 

kuratorer och övrig sjukvårdspersonal på onkologavdelningar faktiskt har om de cancersjuka 

föräldrarnas situation och vilken kunskap som saknas. I den forskningen bör specifikt utrönas om 

vårdpersonalen har kunskap om hur föräldrarna bäst kan samtala med barn om cancer och om den 

visar sig saknas så bör de få utbildning i det då detta var något som många av föräldrarna sade sig 

sakna.  

Ytterligare forskning skulle kunna göras med föräldrar som haft cancer men tillfrisknat och deras 

upplevelse av vilka copingstrategier som var positiva respektive copingstrategier som var negativa och 

om de har några specifika råd till cancersjuka föräldrar som nyss fått sin diagnos.  



 
  

 

35 

 

Vidare forskning av vilken påverkan genus har i hur man kan hantera och uppleva situationen som 

cancersjuk förälder vore också önskvärt för att öppna upp ögonen vilken påverkan som våra 

konstruktioner av bland annat föräldrarollen har på våra liv. En ökad kunskap om detta skulle kunna 

leda till att kuratorer på ett bättre sätt kan vägleda och hjälpa de cancersjuka föräldrarna. 

 

Jag vill avsluta denna uppsats med några kloka ord från journalisten Pamela Anderson som sedan 

2012 lever med en tumör i huvudet som inte går att operera bort. Läkarna och Pamela själv vet inte hur 

länge hon har kvar att leva och när hennes små barn frågar när hon ska dö svarar hon: 

”Alla ska dö någon gång. Men jag ska inte dö idag. Och jag ska inte dö imorgon” (Andersson, 2014, 

s.55). 
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