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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Föräldrar som drabbats av en cancerdiagnos befinner sig i en sårbar situation där 

oro över framtiden och rädslan över hur deras barn skulle klara sig utan dem som förälder är 

stor. Dessa föräldrar ansåg att föräldrarollen är den viktigaste rollen att bibehålla, 

patientrollen kommer i andra hand.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur cancerdrabbade föräldrars upplevelser inverkar på 

föräldrarollen.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på fem litterära gestaltningar i form av 

självbiografier utifrån en induktiv ansats. Insamlad empiri analyserades utifrån manifest 

innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom det att cancerdrabbade föräldrar inte ville uttrycka sina känslor 

framför sina barn, detta ansågs vara en strategi för att skydda sina barn mot effekten av 

sjukdomen. Att bibehålla en så normal vardag som möjligt framkom också som mycket 

vanligt i samband med sjukdomen. Resultatet presenterades med tre kategorier och 

tillhörande underkategorier. Kategorierna är följande: Behålla normalitet, Föräldrars 

existentiella situation, Utmanande föräldraroll och Behovsanpassad kommunikation. 

Slutsats: Studien visar på att föräldrar är i behov av stöttning, speciellt när det kommer till 

hur de ska samtala om existentiella frågor med sina barn. Alla föräldrar upplevde detta som 

svårt och ångestfyllt. Det är därför av betydelse att sjukvården stötta denna patientgrupp och 

se helheten av patienten där barnen är av största betydelse genom denna svåra sjukdoms 

situation. 
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INLEDNING  
Enligt 1177 Vårdguiden (2017) är föräldrar personer som värnar om sitt barn, som är 

omhändertagande och bemöter barnet med kärlek och respekt. Som föräldrar bör man förstå 

att ens barn är beroende av en. De ska skydda barnen, finnas i deras närhet och ta hand om 

dem på ett sätt som kan bidra till att barnet utvecklas. En förälder klarar ofta dessa mål, men 

ibland fungerar det inte, trots den starka viljan. Att göra detta på grund av exempelvis cancer, 

som bidrar till försämrad fysisk och psykisk hälsa, kan föräldrar inte ta hand om barnet och 

vara en förälder i den utsträckning de skulle vilja. Som sjuksköterskor kommer vi att stöta på 

denna patientgrupp, föräldrar som samtidigt är cancerdrabbade. Det är därför vi vill utföra 

denna litteraturstudie för att ge en större inblick i hur livet och föräldrarollen kan förändras i 

samband med cancer och på så sätt kunna bemöta och erbjuda rätt vård och stöttning till 

dessa föräldrar.   

  

 

BAKGRUND 
Enligt Berg och Hjern (2016) var det under perioden 2007 till 2012 i Sverige cirka 6900 barn 

per år mellan åldrarna 0-18 år som hade en förälder som diagnostiserats med cancer. För 

3900 av dessa barn var det deras mödrar som drabbades av cancer och för de resterande 3000 

barn var det deras fäder som drabbades av cancer. Av dessa totala 6900 barn var det 3800 

som också mist en förälder i cancersjukdomen. De vanligaste cancerformerna för dessa 

föräldrar var bröstcancer och prostatacancer.  

 

Varje år ökar dessutom antalet personer som drabbas av cancer och ökningen kommer 

fortsätta i takt med att vården blir bättre på att hitta och diagnostisera cancer, samt också att 

befolkningen blir allt äldre. År 2040 kommer exempelvis personer med en cancerdiagnos öka 

med 86 procent jämfört med år 2014 (Folkhälsomyndigheten, 2016). Likväl nu som i 

framtiden kommer en stor andel av dessa människor vara föräldrar. Det är därför viktigt att 

som sjuksköterska veta hur denna patientgrupp upplever sin situation och utifrån det få en 

bättre insikt om deras behov. 

 

Forskning visar att föräldrar upplever att en fungerande föräldraroll är det absolut viktigaste 

att bibehålla i en livssituation där cancern tar mycket utrymme. Att själv vara patient tycks 

här komma i andra hand och därför måste hälso- och sjukvården ha detta i fokus (Rashi, 

Wittman, Tsimicalis & Loiselle, 2015). Semple och McCance (2010a) beskriver att 

cancerdrabbade föräldrars tankar kretsar kring att inte få se sina barn växa upp och att gå 

miste om stora händelser i livet som exempelvis barnens bröllop eller examen.  

 

Cancerdrabbade föräldrar upplever också att deras föräldraskap brister då de inte har samma 

ork till att stötta sina barn i olika sammanhang som är betydelsefulla för barnen. Detta bidrar 

till en känsla av att vara en “dålig förälder” (Park et al, 2017). Det kan vara att hämta och 

lämna barnen från skola och förskola, följa med till olika aktiviteter och hjälpa till med läxor. 

Känslan av att vara en dålig förälder kom fram även i en annan studie (Semple & McCances, 

2010a), speciellt i samband med sjukhusvistelserna. Vistelserna tog upp mycket av 

föräldrarnas tid och det mest påfrestande var att separationen från barnen kunde bli lång. Att 

vara med sina barn ansågs som det viktigaste under denna sårbara tid. Det framkommer även 

i studien hur viktigt det är att låta barnen vara med på sjukhuset och på så vis hjälpa dem få 

lärdom och en viss insikt om vad som händer med föräldern. Detta sågs som mycket positivt 

av föräldern som på så sätt fick hjälp från sjukvården när barnet eller barnen undrade över 

saker som hade med sjukdomen och vården att göra (ibid.).  
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Vidare förändras ofta föräldrarollerna i samband med sjukdomen. Bland annat upplever 

föräldrar hur det vardagliga ansvaret blir annorlunda uppdelat. Föräldrarna för också fram att 

liknande synsätt för föräldraskapet krävs för att kunna ge sina barn en bra vardag. Detta 

bidrog till att föräldern känner sig mer trygg med familjen (Niemelä, Väisänen, Marshall, 

Hakko, & Räsänen, 2010). Att inte vara kapabel till att agera i sin normala föräldraroll och 

inte kunna upprätthålla sina vardagliga rutiner gav upphov till psykisk stress (Park et al. 

2017). Många föräldrar upplever samtidigt en ökad vilja till att vara en bra förälder. 

Mackenzie menar att en cancerdiagnos kan ge upphov till att föräldrars vilja att vara med och 

göra allt för sina barn ökar i och med diagnosen (Mackenzie, 2014).   

 

Cancerdrabbade föräldrar uppskattar de små sakerna i vardagen mer än de stora händelserna. 

Cancern ändrar deras planer för framtiden och det blir viktigt att ta tillvara på de 

gemensamma stunder som finns i vardagen. Det är också viktigt för dessa föräldrar att tillåta 

sig att vara sjuk även om det inte alltid fungerar i kombination med föräldraskap då de 

samtidigt måste upprätthålla en god föräldraroll för sina barns skull. Föräldrar vill kämpa för 

sin överlevnad för sina barns skull (Kim, Ko, & Jun, 2012).   

 

Svårigheterna med att samtala med barnen om cancer kan vara komplicerat, då informationen 

måste vara anpassad efter barnets kunskapsnivå (Rashi, Wittman, Tsimicalis & Loiselle, 

2015). I denna studie (ibid.) framkommer det dessutom att den information föräldrar och barn 

får gällande cancerdiagnoser som föräldrar fått är mycket generell och inte anpassad efter 

varje enskilt barn.  

 

Att vara ärliga om situationen och vad framtiden innebär har en mer positiv effekt än en 

negativ, likväl som att tillåta känslor som sorg och glädje. Barn till en annan patientgrupp, 

psykiskt sjuka föräldrar, får ofta en större stöttning från vården då det finns bättre rutiner och 

riktlinjer för hur de ska bemöta barnen (Knutsson, Enskär, Andersson-Gäre och Golsäter, 

2017). I den somatiska vården är barn till sjuka föräldrar i samma behov av stöttning som på 

vilken annan vårdenhet som helst. Att barn får rätt stöttning bidrar även till att föräldern kan 

känna sig tryggare och bättre bemött i sin föräldraroll.  

 

Enligt Cancerfonden (2014) kan även barn uppleva en tydlig känsla av oro inför framtiden. 

Att inte veta om ens förälder ska leva eller gå bort kan ge upphov till många svåra 

funderingar och upplevelser för barnen som i sin tur kan bidra till en psykisk påfrestning. 

Som vuxen kan det vara lätt att glömma bort barnens upplevelser och tankar, eller så har 

föräldern inte ork att se barnens lidande. På grund av cancern tillkommer behandlingar, 

såsom strål- och/eller cytostatikabehandling, som bidrar till att föräldern eller föräldrarna är 

upptagna och inte hinner eller orkar umgås med sina barn på samma sätt som tidigare. Det är 

därför av stor vikt att föräldern pratar med sina barn och låter dem vara delaktiga i vården.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
Uppsatsen kommer ta sin utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet som utgår ifrån 

att se patienten som en helhet, där kropp, själ, psyke och andlighet hör samman och 

interagerar med varandra (Arman, 2015). Kunskapsfrämjande kring den cancerdrabbade 

föräldern och dennes familj bör  utgå utifrån ett systemteoretiskt synsätt där helheten och 

delarna hör samman för att på bästa sätt kunna bemästra svåra livssituationer och komma 

vidare i kriser. Systemteorin belyser vikten av att familjemedlemmar kan bidra till en resurs 
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som ger kraft och styrka i samband med sjukdom (Wright, Watson & Bell, 2002). Följande 

vårdvetenskapliga begrepp tas upp i studien:   

 

Livskraft 

Livskraft kan ge en känsla av välbefinnande. Genom att sjuksköterskan se och lyssnar till 

patientens upplevelser och erfarenheter kan detta leda till en god stöttning för patienten i sin 

sjukdomssituation och ökad livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). För de föräldrar som 

drabbats av cancer kan deras barn vara just den livskraft de behöver för att orka med sin 

vardag. Avsaknaden av livslust kan resultera i brist på livskraft, särskilt om man drabbas av 

en svår sjukdom som gör att man inte vet hur framtiden ska sluta.  

 

Levd kropp 

Den levda kroppen utgår från det andliga, existentiella, fysiska och psykiska och ger en 

förståelse av kroppen utifrån ett helhetsperspektiv. Detta gör det lättare att förstå vilken 

relation människan själv har till sin hälsa, ohälsa, välbefinnande och lidande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Föräldrar som drabbats av cancer genomgår ofta en svår behandling och 

detta ger upphov till försämrad fysisk hälsa och därmed en helt annan upplevelse av sin levda 

kropp. Det kan göra det svårt att bibehålla den föräldraroll som tidigare existerat. Detta kan i 

sin tur även ge upphov till bland annat existentiella tankar som påverkar vardagen eftersom 

en patient under cancerbehandlingen får svåra kroppsliga symtom som kommer att påverka 

även de enklaste vardagssysslor.     

  

Mening och sammanhang 

Genom att förstå hur patienten ser och påverkas av sin sjukdom, hälsa, välbefinnande och 

lidande kan man lättare stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Detta betyder även att 

vården måste utgå från en personcentrerad grund och behandla patienten som den unika 

människa hen är (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är av stor vikt att vården förstår hur 

patienten vill gå tillväga för att främja sin hälsoprocess och för att detta ska kunna fungera 

måste vården bjuda in patienten till att vara delaktig i sin vård. Därmed förstår man lättare 

hur patientens vardag påverkas av sin sjukdom och hur meningen och sammanhangen kan 

förändras i samband med sjukdomen. Till exempel en förändring av föräldrarollen. Genom 

detta kan man enklare hjälpa patienten till att fullborda de livsprojekt patienten önskar, 

exempelvis att vara goda föräldrar. En människa som inte upplever sig själv i något 

sammanhang och inte finner någon mening med livet, kan inte heller uppleva någon form av 

hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtidigt kan en människa som befinner sig i en 

sjukdom genom sina upplevelser ändra vad han eller hon anser vara grunden till sitt  

sammanhang och mening i livet. Det är därför helt individuellt vad en människa anser som 

meningsfullt, exempelvis kan vissa aktiviteter och relationer betyda mer för den ena och 

samtidigt vara helt meningslösa för den andra. Människan lever i en värld där vi gemensamt 

skapar ett sammanhang och en tillhörighet med varandra (ibid.). Att vara förälder kan bidra 

till en känsla av meningsfullhet, samt tillhörighet. Att vara sjuk och veta att framtiden är 

oviss kan rubba patientens möjlighet att vara den föräldern hon eller han vill vara och därmed 

kan existentiella funderingar ta överhanden. 

  

  



4  

PROBLEMFORMULERING  
Cancer är en sjukdom som ständigt kommer öka i samband med en växande befolkning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Därmed kommer cancersjuka individer som är föräldrar 

också öka. Dessa föräldrar påverkas av att deras föräldraroll ställs på prov. I samband med 

sjukdomen och dess fysiska symptom uppkommer förändringar av rollen som förälder och 

det är nästintill omöjligt att bibehålla sin normala föräldraroll, vilket ur ett systemteoretiskt 

perspektiv kan innebära instabilitet i familjen. Föräldrarollen kan ses som något av det 

viktigaste för dessa patienter att bibehålla och prioritera i första hand. Då denna patientgrupp 

inte vill annat än att behålla sin föräldraroll, trots sjukdom, är det av största vikt att vi kan 

försöka förstå dessa individer och belysa deras upplevelser för att kunna stödja dem på ett 

optimalt sätt.     
 

 

SYFTE  
Syftet med denna studie var att belysa hur cancerdrabbade föräldrars upplevelser inverkar på 

föräldrarollen.  

 

 

METOD 
Design 

En induktiv ansats kommer att tillämpas för att genomföra studien. Enligt Birkler (2008) 

betyder induktion att man utgår ifrån empiriskt material i form av erfarenheter för att genom 

dessa formulera mönster av mening. I studien kommer ett hermeneutiskt synsätt också att 

användas för att få en djupare förståelse över hur en människas erfarenhet är uppbyggd och 

genom det försöka förstå denna individs upplevelser (Birkler, 2008). Då syftet med denna 

studie var att belysa hur cancersjuka föräldrars upplevelser inverkar på föräldrarollen, 

bedömde därför författarna att en kvalitativ metod vore lämpligt för studien. 

  

Datainsamling  

Skönlitterära självbiografiska böcker valdes således som underlag för litteraturstudien då de 

ansågs vara en relevant källa till subjektiva upplevelser. Litteratursökningen utgick från 

LIBRIS (se bilaga 1), då denna anses vara en av de mest innehållsrika bok-katalogerna som 

kan användas (Karlsson, 2012). En av de valda böckerna var sedan tidigare känd och 

bedömdes vara lämplig utifrån studiens syfte: Kul med cancer- Hur man tar sig igenom 

bröstcancer av Monika Titor (2014). Vid första sökningen på LIBRIS framkom det att boken 

fanns med i katalogen. Författarna gick igenom bokens ämnesord (Bröstcancer, Patienter, 

Patients) med förhoppning om att genom dem komma fram till ytterligare en relevant 

sökning. Av dessa ämnesord framkom inte tillräckligt med relevanta böcker och författarna 

valde att inte använda sig utav dessa ämnesord. Ämnesord som använts vid andra sökningen 

var således Cancer, Självbiografi, avgränsning från åren 2010 till 2018, samt Bok och 

Svenska. Med totalt 47 träffar valdes inledningsvis tre självbiografier ut som bedömdes vara 

mest lämpliga i relation till studiens syfte efter att har läst samtliga böckers 

sammanfattningar. Detta var inte tillräckligt och en tredje sökning gjordes där ämnesorden 

Bröstcancer, Självbiografi, avgränsningar från åren 2010 till 2018,  samt Bok och Svenska. 

Med en total träff på 11 valdes sedan ytterligare en lämplig självbiografi ut.  
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Urval och urvalsförfarande 

De fem preliminärt valda självbiografiernas inklusionskriterier för studien skulle vara 

föräldrar över 18 år med barn i åldrarna 3-12 år. Ytterligare kriterier var att föräldrarna skulle 

vårdas i Sverige, vara svenska kvinnor och de vara diagnostiserade med någon form av 

cancer, samt skrivit en självbiografi utan medförfattare. För att välja ut självbiografier som 

var lämpliga till studiens syfte lästes först sammanfattningen av böckerna för att kunna göra 

ett relevant och ändamålsenligt urval som beskrivits ovan. Ändamålsenligt urval innebär 

vidare att valet av källor är relevanta i förhållande till fenomenet som avses undersökas 

(Henricson & Billhult, 2012).  För att underlätta studiens analys valdes bara böcker på 

svenska. Detta resulterade i fem självbiografiska böcker som handlade om föräldrar med 

cancer (Bilaga 2.). Författarna ville dessutom utgå från olika cancerformer för att få ett 

bredare perspektiv av upplevelserna. Tre av självbiografierna handlar om föräldrar med 

bröstcancer, de resterande två berör cancerformer i hjärna och tjocktarm. En källkritisk 

granskning av varje bok har genomförts utifrån Segestens (2017) källkritik av tryckt text (se 

bilaga 3 och 4). 

 

Dataanalys 

Bägge författarna läste samtliga självbiografier för att minska effekten av eventuell 

individuell förförståelse och hur det kan påverka läsningen. Studien utgick från en manifest, 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

som innebär att författarna utgår från texterna på ett sådant sätt som inte förväntas förvränga 

dess innehåll genom att inte utgå från egna uppfattningar eller tolkningar (Kristensson, 2014). 

Författarna bearbetade innehållet från självbiografierna genom en systematisk analysprocess. 

Detta tillvägagångssätt började genom att samtliga böckerna lästes och under tiden 

markerades relevanta meningar, så kallade meningsenheter som hörde samman med studiens 

syfte. Efter diskussion mellan författarna kunde några meningsenheter avlägsnas då de inte 

motsvarade syftet helt. Meningsenheterna kondenserades för att få fram det mest väsentliga 

ur meningen och utifrån det skapades koder som författarna ansåg belysa upplevelser som de 

kondenserade meningsenheterna representerade. Kodernas gemensamma faktorer 

diskuterades författarna emellan och bildade så kallade underkategorier som sedan tydligt 

kunde sorteras till kategorier som finns återspeglat i resultatet (Henricson & Billhult, 2012). 

Exempel på en manifest innehållsanalys ses i Tabell 1: 
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Tabell 1. Exempel på analys: 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kodning Underkategori Kategori 

”Jag är 41, 

mamma till två 

fantastiska 

flickor, fem och 

tre år gamla. 

Jag får inte 

dö!” 

(Titor, 2014) 

Mamma till två 

flickor, jag får 

inte dö! 

Ångest över att 

behöva lämna 

sina barn 

  

Rädslan över att 

barnen ska vara 

utan en förälder 

Föräldrars 

existentiella 

situation 

 

”Jag får åka 

hem, och det är 

skönt, men blir 

genast lite 

jobbigt också. 

Leo är som ett 

plåster på mig.” 

(Palmcrantz, 

2011) 

 

Jag får åka hem, 

skönt. Men det 

är också jobbigt 

för Leo är som 

ett plåster på 

mig.  

Svårighet att 

vara mamma 

och samtidigt 

sjuk 

Behov av tid 

från barnen 

Utmanande 

föräldraroll 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska vårdgivaren och forskaren skydda deltagarnas 

identitet, integritet samt deras personliga information på ett konfidentiellt sätt. Då författarna 

till autobiografierna själva valt att analysera fem självbiografiska böcker i form av publikt 

material ansågs samtycke från informanterna icke relevanta då alla fem själv valt att 

offentliggöra och publicera detta material. Genom lagen nedan tas hänsyn till att inte 

förvanska författarnas intentioner. I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

kapitel 1 3§ (SFS 1960:729) står nämligen följande: 

“Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen”. 

Som författare till denna studien har förförståelsen varit en medvetenhet. Genom att bägge 

författarna har läst samtliga autobiografier samt ifrågasatt varandras tolkning av innehållet 

kan detta ha minskat förförståelsen av materialet. Genom att författarna har varit medvetna 

om sin förförståelsen kan de genom sin medvetenhet sätta förförståelsen åt sidan för att inte 

påverka studiens resultat.   
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RESULTAT  
Resultatet speglar fyra kategorier med tillhörande underkategorier. I tabellen nedan visas en 

översikt av kategorierna.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier: 

Kategori Underkategori 

Behålla normalitet 

  

  

-   Dölja känslor 

-   Dölja fysiska förändringar 

-   Kämpa för vardagen 

-   Oro över hur barnet påverkas 

Föräldrars existentiella situation 

  

  

-   Förberedelse inför döden 

-   Gå miste om sina barns framtid 

-   Rädslan över att barnen ska vara utan en  

förälder 

Utmanande föräldraroll 

  

  

-   Först och främst förälder, inte patient 

-   Trötthet påverkar föräldrarollen 

-   Behov av tid från barnen 

Behovsanpassad kommunikation 

  

  

-   Samtal om sjukdomen och döden 

-   Bristfällig information från vården 

 

Behålla normalitet 

Dölja känslor 

Människor som drabbas av en cancerdiagnos kommer att känna en stor sorg, ångest och 

ovisshet om framtiden. Det är påfrestande i vardagen och en känsla av rädsla erfors konstant. 

Vad som gör en förälder olik någon som inte är förälder, är att de inte kan sätta sig i soffan 

och bryta ihop. De har inte bara sig själva att tänka på, utan även ett eller flera barn som var i 

behov av dem. En förälder är till för att finnas till hands och trösta sitt barn, barnet är inte den 

som ska behöva trösta sin förälder. Som barn kan det vara skrämmande att behöva se sin 

förälder ledsen. Genom den insamlade empirin framkommer det tydligt att dessa föräldrar 

därför dolde sina känslor för att skydda barnen från att överföra sina känslor på dem. 

Föräldrarna vill bibehålla normalitet i vardagen och det gjorde de genom att dölja känslor för 

att det ska förbli en så normal vardag som möjligt utifrån varje enskilda föräldrars syn på vad 

som anses vara en normal vardag.  

 

Föräldrarollen innebär vanligtvis att vara stark framför sina barn och inte visa sig svag. När 

livet rubbas på grund av en cancerdiagnos fann föräldrarna att de är i en sårbar situation, som 

ger upphov till många känslosamma stunder, men samtidigt kan de inte låta känslorna överta 

situationen. Därför väljer Andersson (2014) att dölja sin sorg över situationen för att inte 
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påverka eller skrämma sina barn. För föräldern är tid tillsammans med sina barn viktigt, men 

samtidigt gavs det inte utrymme för föräldern att hinna hantera och bearbeta sina egna 

känslor.  

 
”Jag gick bakom husknuten för att gråta, jag grät när jag var ensam på toaletten, när barnen 

sov, men de var vaksamma och de ensamma stunderna jag hade var minimala.” (Andersson, 

2014) 

 

Barn är kloka oavsett om de är stora eller små. De känner sin förälder så pass bra att 

känslorna lyser igenom trots försök för att dölja det. Trots att Palmcrantzs (2011) barn ser att 

hon har varit ledsen, försökte hon dölja sin gråt. En mamma ska  egentligen finnas till för att 

trösta sin barn och inte tvärtemot.  

 
”Han kommer ut i köket, tittar på mig med forskande blick. Han ser direkt att jag har gråtit. 

“Hur gick det?” viskar han och hans små armar slingrar sig upp och runt min hals. (Inte 

gråta nu, gör inte det!)”  (Palmcrantz, 2011) 

 

I en situation som är oerhört påfrestande för föräldrarollen var det svårt att hela tiden hålla 

masken inför barnen och familjen. Att dölja sina känslor dagligen blir till slut så pass 

påfrestande att behovet av att uttrycka sina känslor var ett måste för att orka ta sig igenom 

vardagen.  

 
” Jag orkar inte trycka tillbaka det här längre, jag orkar inte hålla masken inför barnen, 

inför min familj.” (Andersson, 2014) 

 

Dölja fysiska förändringar 

Cancerdrabbade genomgår ofta många olika slags behandlingar och operationer som medför 

fysiska förändringar. Dessa förändringar är ett tydligt tecken på att föräldern inte är sig lik 

och att något är fel. Föräldrarna var rädda över vad barnen skulle tycka och rädslan över att 

det kan skrämma barnen var stor och därför valde de istället att dölja det.   

 

Genom att dölja fysiska tecken på sjukdomen som exempelvis håravfall och tecken av 

behandlingar som infarter på kroppen, kände föräldrarna att de skyddade barnen mot 

verkligheten, att något var fel. Det skrämde nämligen föräldrarna att se sina barn rädda.   

 
”Jag som gått omkring med en liten tygmössa hemma för att inte skrämma min man och mina 
två barn.” (Titor, 2014) 

 

Att känna skuld över ett misslyckat döljande av sjukdomen skapade sorg hos föräldern. Att 

höra sitt barn påpeka det som var ett tydligt tecken på sjukdomen gjorde den mer verklig och 

konkret. Dessutom denna ovisshet om framtiden, en känsla av att barnen visste hur allvarlig 

situationen var då rädslan som syntes i deras ögon var påtaglig. 

 
””Mamma, du är flintis därbak!” Jag vände mig om och såg hans rädsla, och under en 

nanosekund hade jag själv lust att bryta ihop.” (Andersson, 2014) 

 

Som förälder kommer ofta insikten om sjukdomen i samband med de fysiska symptomen. För 

föräldern var det kanske inget som de skämdes över att visa. Men när de vet att deras barn far 

illa av att deras utseende är annorlunda än vad normen säger, bidrog det till ännu en 

försvarsmekanism. Att dölja sin sjukdom, dölja för sitt barns skull. Föräldrarna har ju redan 
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satt sina barn i en påfrestande situation genom att vara sjuk, vilken bidrog till en känsla av att 

inte vilja påverka dem ytterligare med sina symptom i samband av sjukdomen. 

 
”Och Leo, som aldrig vill sticka ut på något sätt, inte hamna i fokus. Då vill man inte ha en 

skallig mamma.” (Palmcrantz, 2011) 

 

Kämpa för vardagens normalitet  

Föräldrarna beskrev att de vill bibehålla sin normala vardag så gott det gick. De vill inte 

rucka på rutiner så barnen skulle inse att någonting var fel på deras föräldrar. Genom att 

försöka behålla den normala vardagen kände de att sjukdomen inte gick ut över barnen. 

Detsamma gäller för föräldrarna, genom normalitet i vardagen går deras tankar mindre åt till 

cancer och mer på nuet i ett försök att få vara med sina barn i ett, för familjen, normalt 

sammanhang.  

 

Symptomen på cancern i form av brist på aptit gav problem i vardagen. Trots symptomen 

gjorde föräldern försök till att äta med sina barn för att behålla vardagen, samma rutiner, samt 

inte i onödan oroa sina barn över att något skulle vara fel.  

 
”Men våra barn har aptit, de vill sitta runt matbordet och äta middag precis som vanligt. Så 

jag spelar med, tar lite mat på tallriken, pyttelite bara för syns skull och tvingar i mig det.” 

(Titor, 2014)  

 

Den normala livet förändrades naturligtvis i samband med sjukdom. Men som förälder kan 

det vara svårt att behöva acceptera situationen och därför strävar de konstant efter det 

normala i livet, inte bara för sig själv utan i första hand för sitt barn.   

 
”Jag fortsätter med det kan jag: jobbar, nattar, äter och sover och försöker ha något slags 
vardagsliv där emellan fast allt är lång ifrån vanligt.” (Grey, 2017) 

 

Oro över hur barnet påverkas  

Alla föräldrarna kände en ständig oro över att deras sjukdom skulle påverka deras barn. Det 

var därför föräldrarna skyddade sina barn från sin sjukdom. Barnen vet att föräldern är sjuk 

men föräldrarna vill inte att de ska bli ytterligare påverkade av sjukdomens effekt i det 

vardagliga livet.  

 

Det framkom även en känsla av skam och maktlöshet över att något som drabbar föräldern 

ska behöva överföras på barnet. Ingen förälder vill se sitt barn lida, framförallt inte på grund 

av något de själva har “utsatt dem för”. Även om sjukdomen inte är något föräldern kan 

kontrollera, känner denne sig ändå skyldig över hur situationen kunde komma att påverka 

deras barn.    

 
”Lennox ska inte behöva lida för att jag är sjuk.” (Grey, 2017) 

 

Föräldrars existentiella situation 

Förberedelse inför döden 

Då föräldrarnas existens är hotad leder det automatiskt till tankar om döden och om hur det 

kommer att bli i framtiden. Deras främsta tankar handlade inte om att döden hotar dem som 

föräldrar utan att döden hotar deras barn. De cancerdrabbade föräldrarna hade alltid som 

baktanke att livet kan ta slut här och nu. Det framkommer tydligt att föräldrarna har en stark 

överlevnadsvilja och det tyngsta bakslaget vore att behöva lämna barnen.   
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Att behöva dö ifrån sina barn är det svårt att föreställa sig som förälder då de har antagit en 

föräldraroll som de inte trott skulle ta slut. Ständiga funderingar kretsar kring hur familjen 

och framförallt hur barnen ska klara sig utan en mammafigur.  

 
”Tankarna på döden. På hur det ska bli när jag är borta.” (Andersson, 2014) 

 

Förberedelse som genom att “ta ett steg tillbaka” i föräldrarollen för att deras död inte skulle 

komma att påverka barnens liv allt för mycket är en vanligt förekommande faktor. Det sista 

de vill är att inte finnas till för barnen men på grund av tankarna över ett smärtsamt farväl, 

kände de att det vore lämpligt att ta ett steg tillbaka som förälder.  

 
”Det måste kanske bli så att jag kommer lite i bakgrunden så att barnen börja gå till pappa 

istället. Då blir tomheten efter mig inte lika stor om jag inte överlever det här.” (Tiger, 2010) 

 

Framtiden var så pass osäker att föräldrarna ville ta tillvara varje stund med sina barn för att 

tiden med dem var utmätt. Varje stund med sina barn är betydelsefulla och trots sjukdomens 

påverkan på kroppen ger föräldrarna inte vika för att hitta tid att vara med sina barn.   

 
”Jag kan helt enkelt inte låta mitt barn fira utan mig, jag vill vara med i varje ögonblick för 

jag vet inte om jag finns kvar nästa år.” (Grey, 2017) 

 

Gå miste om sina barns framtid 

Varje förälder går in i en framtid med sitt eller sina barn, en framtid där föräldern vanligtvis 

finns med i bilden. Men när existensen hotar föräldern i form av cancer blir framtiden oviss 

och skev.  

 

Gemensamt mellan dessa föräldrar var en sorg över att gå miste om sitt eller sina barns 

framtid. Det blev inte som de hade tänkt sig att livet skulle vara. Att inte få följa med in i 

barnens framtiden bidrog till en stor sorg och en känsla av ångest. Det framgick tydligt att 

föräldrarna inte var rädda för att dö, utan istället att gå miste om de viktiga händelserna i 

livet.   

 
”Att inte få vara med, dela Lennox liv. Lära honom cykla, gå på sin första dans, bli kär. Se  
honom växa ur sin nalleprydda pyjamas, inte kunna vara där för att skydda honom, guida 

honom, lära honom. Tanken är svindlande men numera en del av min vardag.” (Grey, 2017,  

s. 102)  

 

Rädslan över att barnen ska vara utan en förälder 

Föräldrarna hade en ständig oro över att behöva lämna sina barn i en ovisshet där de inte 

längre fanns med i bilden. Som förälder har man en djup kontakt med barnen, en kontakt som 

ingen annan kan ta över, vilket gav upphov till känslor som rädsla, ilska, ångest och 

maktlöshet 

 

Att dö var inte ett alternativ, inte som förälder. Som förälder finns det ett ansvar av att alltid 

kunna finnas till för sina barn. Barnen är unga och ännu inte kapabla till att själva ta hand om 

sig, vilket bidrar till en ännu större ångest.    

 
”Jag är 41, mamma till två fantastiska flickor, fem och tre år gamla. Jag får inte dö!” (Titor,   

2014) 
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Förälderns skräck är inte över cancer, inte över döden i sig utan skräcken över att veta att 

barnen kanske inte kommer ha en framtida mamma som kan vaka över dem. 

 
”Jag har små barn som behöver mig. Livet kan inte vara så grymt. En mamma ska finnas för  

sina barn. Det känns så fel. Jag vill gråta men kan inte, allt är bara helt tomt och samtidigt  
fyllt med isande skräck.” (Tiger, 2010) 

 

Utmanande föräldraroll  

Först och främst förälder, inte patient 

De allra flesta föräldrar sätter föräldrarollen i första hand. Att ta hand om sina barn ligger 

högt upp på listan. Men som förälder och cancerdrabbade är barnen likväl viktiga för dem. 

Barnen skapade den livskraft som föräldern behövde för att orka kämpa mot cancern.  

 

Föräldern som är sjuk befinner sig följaktligen i en sårbar situation och då kändes det extra 

bra få känna sig behövd som förälder. Som förälder ska man alltid finnas där för att trösta sitt 

barn och när känslan av detta består så upplevs det ändå som ett ganska normalt föräldraliv.  

 
”Åh det är så gott med en liten barnkropp som kurar ihop och behöver en.” (Tiger, 2010) 

 

Att vara patient är inget som definierar dessa föräldrar. De kommer alltid att vara mamma för 

sina barn. Som förälder är kampen om att alltid få förbli en förälder stor, det är det som 

konstant kretsar i tankarna på dem, att vara en bra förälder. 

 
”Jag är mamma, väninna, fru, syster, kollega. I första hand. Cancer patient kommer långt 
ner.” (Grey, 2017) 

 

Trötthet påverkar föräldrarollen 

Dessa cancerdrabbade föräldrar upplevde ofta en stark trötthet i samband med sjukdomen. 

Detta påverkade deras föräldraroll som bidrog till minskad energi till att vara den föräldern de 

vanligtvis är och vill kunna vara.   

 

Orken är alltså begränsad på grund av sjukdomen. Prioritering och planering är därför ett 

vanligt förekommande tema. Livet fortsätter trots fysisk nedsättning, men det gör också att 

föräldern kände sig otillräcklig.    

 
”Om jag ska klara att hämta på dagis och sen gå till en park, kan jag inte åka och storhandla 
först, för då orkar jag inte leka med barnen i parken.” (Titor, 2014) 

 

Som en frisk förälder var det något helt normalt och icke påfrestande att utföra de allra 

enklaste sysslor i vardagen. Men för en cancersjuk förälder kan även det enklaste vara de 

mest krävande just för stunden.  

 
”Läkarna säger att allt går åt rätt håll, men när man får ställa in sonens hockeyträning för at 

jag i sista stund inser att jag inte klarar av att köra bilen sju kilometer till Ritorp känns det 
tungt.”  (Andersson, 2014) 

 

En insikt av att cancern styr livet alltmer var frustrerande och ledde till en känsla av 

otillräcklighet. Vetskap om att inte kunna bibehålla den tidigare föräldrarollen kunde vara 

svårt att acceptera. 

 
”Fast jag inte ville det, har bröstcancern fått ett grepp om min tillvaro. Den tar tid, och de tar 
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energi. Den styr totalt över mig just nu.” (Palmcrantz, 2011) 

 

Trötthet är en stor del av cancern och irritationen som Tiger (2010) upplever är en naturlig 

del av tröttheten. Den som sedan utgör en känsla av dåligt samvete då barnen inte gjort något 

fel.  

 
”Jag känner irritationen krypa i mig. Låt mig vara ifred, tänker jag. Tålmodigt sväljer jag 

och vi hjälps åt att diska.” (Tiger, 2010) 

 

Behov av tid från barnen 

Varje förälder, frisk som sjuk, behövde tid ifrån sina barn vilket kan vara svårt att få, då 

barnen alltid fanns i närheten. Behovet av mer ensamtid var större hos den sjuka föräldern. 

De hade mycket att bearbeta och ett behov av lugn och ro var ett måste ibland. Även om 

dessa föräldrar inget annat önskat än att få vara med sina barn, krävde kroppen och psyket en 

paus.    

 

Som förälder är man tryggheten för barnet och givetvis vill Palmcrantzs (2011) son vara med 

sin mamma som tidigare varit ifrån honom på grund av sjukdomen. Detta resulterade i att 

föräldern ville finnas till hands men samtidigt var behovet av vila och återhämtning stort.  

 
”Jag får åka hem, och det är skönt, men blir genast lite jobbigt också. Leo är som ett plåster  
på mig.” (Palmcrantz, 2011) 

 

Genom ensamtid där känslorna och tankarna kan spira fritt gav en starkare kraft och ork att 

återgå till vardagen med familj, barn och de vardagliga bestyren. Det var viktigt att ta sig tid 

för sig själv, att bearbeta sin sorg över sjukdomen.   

 
”Jag tränade och grät hela helgen, och när jag kom tillbaka till mina barn som var kvar  
hemma hos mamma i Hudiksvall var det med rakare rygg och bestämd min. Tumörfan skulle  

inte ha en chans.” (Andersson, 2014) 

 

Behovsanpassad kommunikation 

Samtal om sjukdomen och döden 

Att prata om något så allvarligt som cancer och död är inget som föräldrar gör i vanliga fall. 

För föräldrarna var det svårt att finna rätt svar på frågorna, det finns kanske inga rätta svar då 

alla är olika och behöver anpassad information baserat på ålder och hur kunskapsnivån är för 

varje individuellt barn.  

 

Samtal om existentiella frågor och cancerdiagnosen var svårt för alla föräldrar. Det kunde 

uppstå en känsla av skam över att ens behöva berätta något så svårt för sina barn. När 

föräldern själv inte vet om hon ska överleva och dö är samtalen svåra. När de tar upp ämnet 

cancer kan det ofta likställas med död. Hur ska föräldrarna förhålla sig till det, då de inte ens 

själva vet sin sjukdoms utgång? Föräldrarna ville säga rätt saker, men de visste inte vad som 

var rätt eller fel. De var rädda att samtalen skulle komma påverka barnet negativt, att de 

skulle blir rädda och oroliga.  

 
”Hur ska jag prata med dem om det här?” (Titor, 2014) 

 

Känslan av maktlöshet uppstod hos föräldern då hon inte kunde trösta sitt barn. Framtiden är 

oviss och att inte själv veta som om hon ska dö eller inte, ger inga lätta svar på samtalen.  
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”Och jag minns hans tårar som skar i hjärtat och den där obarmhärtiga känslan av 
maktlöshet  som infinner sig när man inte kan trösta sina barn för att det inte finns någon 

tröst.” (Andersson, 2014) 

 

Bristfällig information från vården 

Varje förälder har fått någon slags information om hur de ska samtala eller berätta om sin 

sjukdom för sina barn. Titlarna på broschyrerna som (Titor, 2014, Andersson, 2014 & 

Palmcrantz, 2011) fick efter att de diagnostiserades med cancer, framkom som väldigt 

dramatiska. Det gjorde föräldrarna ännu mer rädda och det gick upp för dem att de kanske till 

och med skulle dö då de läste rubrikerna på informationen. Det framgick inte att 

informationen var till någon som helst hjälp. Det gav mer en känsla av ovisshet.  

  

Alla föräldrar fick information gällande sjukdomen, existentiella frågor och hur de borde 

samtala med sina barn. Det fick dock dem att tro ännu värre saker om sin framtid än de 

tidigare gjort. All information var generell och inte anpassad efter varje individ. 

 
”Det finns ingen anledning att ge mig en bok som innehåller kapitlet “När föräldern inte 

kommer bli frisk”. Att få en sådan bok höll på att knäcka mig, inte själva beskedet.” (Titor, 

2014)  

 

 

DISKUSSION 

Resultatet innehåller upplevelser från kvinnor som är föräldrar och samtidigt har en 

cancerdiagnos. Det framkommer att dessa föräldrar har två roller att balansera inom. Först 

och främst är de föräldrar och i andra hand är de patienter som är i behov av stöd. Det 

framkommer i resultatet att dessa föräldrars största prioritet är att bibehålla föräldrarollen och 

finner genom den en livskraft från sina barn.   

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen utgick från fem utvalda självbiografier skrivna av kvinnliga föräldrar. 

Berättelser i form av narrativ är ett sätt att få fram vad som är av betydande för den enskilda 

individen (Jonsson, Nyman & Josephsson, 2017). Även om dessa biografier är ämnade främst 

som skönlitterär läsning, innehåller dem flera specifika detaljer som är användbara för 

vetenskapen (Dahlberg, 1997). En brist i denna studie är att den information böckerna 

återspeglar redan har genomgått en process av tolkning utifrån författarnas perspektiv. Om 

böckernas författare istället hade intervjuats vore det möjligt för studiens författare att ställa 

mer specifika frågor och följdfrågor som kunnat erbjuda ett mer fördjupat resultat i relation 

till studiens syfte. Genom intervjumetoden hade dock informanterna kunnat bestämma över 

vilken information de hade velat dela med sig av. Enligt Dahlberg (1997) är självbiografier 

en bra grund för att erhålla ett detaljerat innehåll baserat på självupplevda erfarenheter och 

för studenter som av tidsskäl inte kan utföra empiriska studier utifrån gjorda intervjuer. 

 

Författarna har använt sig utav tre sökningar för att finna relevanta självbiografier. 

Anledningen till att det blev tre sökningar istället för en, berodde på att det var problematisk 

att hitta tillräckligt många relevanta självbiografier som kunde svara på studiens syfte.   

 

Studien har utgått ifrån ett ändamålsenligt och varierat urval. Det varierade urvalet kan även 

bidra till en ökad tillförlitlighet i studien (Henricson & Billhult, 2012). Genom ett urval av 

kvinnor med olika slags cancerdiagnoser förväntades beskrivningar av olika slags 

erfarenheter och upplevelser av föräldrarollen. En brist i urvalen är att tre av böckerna utgår 
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från diagnosen bröstcancer och de resterande två från hjärn- och tarmcancer. Detta kan ha 

bidragit till mindre variation av erfarenheter. En anledning till detta kan vara att den mest 

förekommande cancerdiagnos är just bröstcancer. Urvalen av endast kvinnor som föräldrar 

berodde på att endast en bok handlade om en manlig förälder. Författarna anser också att 

resultatets utgång hade kunnat bli annorlunda ur ett manligt perspektiv. Föräldrarnas barn var 

i åldrarna 3-12 år vilket valdes för att författarna till denna litteraturstudie anser att barn i den 

åldern är mer beroende av sin förälder i jämförelse med tonåringar som är mer självständiga 

och kan eventuellt bearbeta situationen på en helt annan nivå. Det kan i sin tur förändra 

föräldrarnas egna upplevelser.   

 

De fem valda självbiografiska böckerna granskades utifrån Segesten (2017) källkritiska mall 

för tryckt text (Se bilaga 3). Genom denna mall stärktes studiens trovärdighet då 

kvalitetsgranskning gjorts utifrån ansvarig utgivare, författare och förlag. Fyra av de fem 

utvalda böckerna har vidare publicerats utifrån etablerade förlag. Boken Jag vill leva av 

Monica Tiger (2010) har getts ut på eget förlag: Monica Tigers bokförlag. Detta kan ha 

kommit att påverka studiens resultat för att det här kanske saknats en kritisk granskning. Vi 

anser dock att samtliga författare som är föräldrar och lever med en cancerdiagnos har 

uppfyllt kraven för att kunna skriva en bok där är deras upplevelser som är i fokus.  

 

Analysmetoden som använts i studien var manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). En manifest innehållsanalys innebär att fokusera på de likheter och 

skillnader som finns i texten. Analysen utgick från att vara så objektiv som möjligt och att 

inte försöka tolka dess innehåll. Detta har dock varit svårt. Speciellt vid utförande av 

kategoriseringen. Eftersom det var mycket material som skulle bearbetas, upplevde 

författarna kodningen och kategoriseringen som något svår och komplicerat. Bägge 

författarna läste samtliga böcker för att få en allsidig uppfattning om dess innehåll. Studiens 

trovärdighet ökar därmed då bägge författarna har läst samtliga böcker och själva tagit ut 

meningsbärande enheter. Detta har tillfört att meningsenheter som den andra författaren inte 

fått med, har dock den andra synat och noterat istället. Nackdelen med denna metod var att 

författarna kunde se tidigare markeringar i böckerna, vilket kan ha medfört att urvalen av 

meningsenheterna inte blivit helt individuellt utförda. Analysen har vidare medfört goda och 

relevanta diskussioner mellan författarna och har bidragit till ett mer renodlat resultat samt en 

fördjupad inblick i dessa föräldrar upplevelser.  

 

Studiens resultat kan möjligen vara överförbart till andra sammanhang, då en överförbarhet 

innebär att studien kan vara giltigt i andra kontexter (Kristensson, 2014). Det är dock en liten 

studie som endast utgår från fem självbiografier, men författarna anser trots detta att dessa 

gemensamma kategorier kan appliceras på föräldrar generellt som befinner sig i en svår 

sjukdomssituation där existensen hotas på olika sätt. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick det att dessa föräldrar upplevde ett behov av att bibehålla normaliteten i 

vardagen för att beskydda sina barn. Meningen och sammanhanget för dessa föräldrar var nu 

att få ha en så normal vardag som möjligt och leva i normala sammanhang tillsammans med 

sina barn. Detta gav upphov till känslor av välbefinnande trots allvaret i deras nuvarande 

situation. Semple & McCance (2010b) beskriver på liknande sätt att cancerdrabbade kvinnor 

upplevde att de behövde försöka behålla de vardagliga rutinerna i hemmet. Dock hade de en 

känsla av att alltid behöva finnas tillhands för barnen vilket i sin tur ledde till att kraven blev 

höga då sjukdomens kroppsliga påverkan var påtaglig. Genom att försöka behålla familjens 

normalitet ansåg föräldrarna att barnen inte såg deras sjukdom som alltför allvarlig. Detta kan 
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ses som en slags copingstrategi för föräldrarna då någorlunda trygga och lugna barn ger 

föräldrarna den kraft och energi som behövs för att under svåra omständigheter ändå klara av 

det vanliga livet. För dessa föräldrar kretsar livet kring deras barn och allt utöver detta anses 

som sekundärt. En stärkt livskraft kan komma genom vardagliga uppgifter som bidrar till en 

känsla av minskad oro och ångest över sin sjukdomssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Detta är tydligt då vardagen för dessa föräldrar utgörs av praktiska åtaganden som en förälder 

måste utföra varje dag.   

 

Trots att föräldrarna hade en vilja att dölja sin sjukdom i vardagen gick det inte att undgå de 

samtal om sjukdomen som ofta även resulterade i samtal om existentiella frågor. Föräldrar 

upplever ofta en stor rädsla över hur de skulle förbereda sina barn på sin egen död. Enligt 

Kennedy & Lloyd-Williams (2009) är det vanligt att föräldrar känner osäkerhet inför att 

samtala med barnen om sin sjukdom. Det visade sig att föräldrar ofta var rädda över hur 

samtalen skulle komma att påverka barnen och hur de skulle anpassa kommunikationen 

utifrån enskilda barns behov. För föräldrarna fanns det en trygghet i att ha vetskapen om att 

deras barn hade en professionell vårdresurs som kunde besvara på barnens frågor i fall de 

själva inte vågade fråga sin förälder om (ibid.). Resultatet i denna litteraturstudie pekar dock 

mot att föräldrarna inte fick eller erbjöds någon som helst stöttning från sjukvården angående 

dessa samtal med sina barn (eller om barnen var i behov av det). Som sjuksköterskor bör vi 

därför i samband med möte av denna patientgrupp vara medvetna om de svårigheter 

föräldrarna känner inför samtalen med sina barn och kunna erbjuda stöttning till både förälder 

och barn om det önskas. Det är därför av stor vikt att sjukskötetskan arbetar utifrån ett 

systemteoretiskt sysätt där hela familjen ska vara delaktiga och involverade. Enligt denna 

teorin ses familjen som helhet där alla delarna är beroende av varandra för att kunna fungera 

på bästa sätt. Genom att sjuksköterskan ger stöd och information till till barnen inom familjen 

kan detta också liknas med att förälderna får stöd och känner sig trygg genom att ingen blir 

åsidosatt (Öquist, 2008).     

 

En studie som utformat ett stödprogram för föräldrar med cancer kom fram till att stöd till 

föräldrar är ett måste och det är inte heller givet att som förälder veta hur hon eller han ska 

samtala med sina barn, som även beskrivits ovan (Bugge, Helseth & Darbyshire 2009). 

Genom en multiprofessionell stödgrupp ökade föräldrars förståelse kring sina barns 

reaktioner, samt kunskap gavs om hur framtiden kan planeras. Genom stödgruppen utvecklas 

en kunskap som gjorde det lättare att se och förstå sina barns tankar och effekterna på deras 

vardagliga liv. Föräldrar beskriver också att barnen fick direkt hjälp från stödgruppen, vilket 

underlättar för dem att våga ställa frågor och allmänt prata om familjens situation sett ur ett 

mer normaliserat perspektiv (ibid.). Genom att föräldrarna samtalar med sina barn skapas nya 

sammanhang i vardagen, exempelvis genom ett nytt synsätt på sjukdomen, som bidrar till ett 

mer öppet förhållningssätt i familjen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Resultatet pekar också tydligt mot att föräldrarna kände ett behov av ensamtid. Dessa 

föräldrar visste inte hur mycket tid de hade kvar att leva, tiden kunde vara mycket begränsad. 

Detta gav upphov till att föräldrarna kände ångest inför svårigheter att hitta balansen mellan 

ensamtid och att ta tillvara tiden med sina barn. Föräldrarna hade inte möjlighet att finna tid 

för dem själva när sjukdomen var som mest betungande. Behovet av ensamtid för de 

cancerdrabbade föräldrarna kan därför vara av större vikt än tidigare trott. Billhult & 

Segesten, (2003) beskriver liknande upplevelser kring att hitta balansen mellan att få tänka på 

sig själv och behovet att fokusera på sina barn. Föräldrarna fann det dock svårt att fokusera 

på sig själva under sin cancerdiagnos och la allt mer fokus på sina barn.  
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Alla åtaganden som föräldrarna gör utgår från deras barn. Att kämpa för sin överlevnad är 

först och främst för att de ska finnas till och kunna vara en trygghet för sina barn.  Check et 

al. (2017) menar att föräldrarnas största mål genom cancerdiagnosen och behandlingen var att 

skaffa sig så mycket tid som möjligt innan sjukdomen kanske skulle ta deras liv, för att finnas 

så länge som möjligt i barnens liv.  

 

Kliniska implikationer 

Dessa cancerdrabbade föräldrar upplever trots sjukdomen en stark livskraft som beror mycket 

på deras barn, att de tillsammans finns närvarande i det vardagliga livet. Ett förslag till 

kommande forskning skulle kunna vara att studera dessa föräldrars upplevelser utifrån 

intervjuer, för att få tydligare och mer specifik uppfattning om deras erfarenheter. Genom 

denna litteraturstudie har vi som författare ökat vår förståelse för denna sårbara patientgrupp. 

Det är många olika aspekter som vi som kommande sjuksköterskor måste ta hänsyn till. Då 

denna patientgrupps utmaningar är komplex och förekommer i stor utsträckning, skulle även 

sjuksköterskans upplevelser av att möta dessa föräldrar betyda mycket. För att få en bredare 

bild av hur sjuksköterskor ser på sin förmåga att bemöta och stödja dessa individer.    

 

Slutsats 

Cancerdrabbade föräldrar upplever en oroskänsla över framtiden. Resultatet visar att dessa 

föräldrar lever med en ständig oro över hur sjukdomen kommer att påverka deras barn. Ett 

förändrat liv och livssituation gör att föräldrarollen inte alltid upprätthålls i den mån 

föräldrarna själva skulle vilja. Genom den livskraft föräldrarnas barn skänker ger det dem 

ork, kraft och vilja till att kämpa för en framtid. Sjuksköterskans uppgift är att stärka 

patientens hälsa, detta genom vad som är av betydande för patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). I detta fall måste sjuksköterskan utgå från livskraften, som till stor del fås från barnen i 

studiens resultat. Genom att sjuksköterskan uppmärksammar och stöttar barnen bidrar det till 

att även föräldern känner en ökad trygghet. Som sjuksköterska är det dessutom viktigt att inte 

endast utgå från ett patientperspektiv där cancern är i fokus utan behöver ha en helhetssyn 

kring hur cancern påverkar hela den levda kroppen, där existensen hotas för en hel familj 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Det är viktigt för oss blivande sjuksköterskor att utgå från ett 

systemteoretiskt synsätt och genom det förstå en patient som en komponent i ett komplext 

familjesystem. Att förstå och vårda relationer blir därför minst lika viktigt som att förstå och 

vårda den medicinska diagnosen.  
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Sökschema                                                                                                                     Bilaga 1 

 

Databas Datum Sökord 

 

Antal träffar Utvalda 

böcker 

Libris 181025 Kul med cancer 1 1 

 

Libris 181025 - Cancer -Självbiografi 

- År 2010-2018 

77  

  +Bok 67  

  +Svenska 47 3 

  

Libris 181025 -Bröstcancer 

-Självbiografi 

- År 2010-2018 

14  

  +Bok 13  

  +Svenska 11 1 

 

 



 

Sammanfattning av självbiografierna                                                                                                                                                           Bilaga 2 

 

Författare 

År 

Förlag 

Titel  Beskrivning  

Lotta Grey 

2017 

Yourlife books. 

 

Himlen kan vänta Reportern Lotta Grey som lever ett glamoröst liv med sin man och 

treåriga son. Livet tar vändning då hon diagnostiseras med 

tjocktarmscancer som gör ett starkt avtryck i vardagen.  

Pamela Andersson 

2014 

Bonnier Fakta 

Jag ska inte dö idag Chefredaktören Pamela Andersson som kämpar envist mot sin 

hjärntumör. Livskraften som  fysisk träningen gör, får henne att vilja leva, 

för sina barn.   

Monika Titor 

2014 

Gryf 

Kul med cancer- Hur man ta 

sig igenom bröstcancer 

Journalisten Monika Titor som drabbas av bröstcancer mitt i livet som 

småbarnsförälder. Cancern inverkar på livet då orken tar slut i samband 

med behandling och detta påverkar vardagen. Boken speglar också en 

guide till att hjälpa andra som befinner sig i samma situation.  

Monica Tiger 

2010 

Monica Tigers bokförlag 

Jag vill leva Monica Tiger som drabbas av bröstcancer och samtidigt är förälder till tre 

barn som betyder allt för författaren. Hon beskriver vardagens problem i 

familjen och svårigheterna att hålla humöret och orken uppe.   

Ulrika Palmcrantz 

2011 

Frank 

Bröstresan Ulrikas Palmcrantz beskriver sina egna upplevelser om  kampen mot 

bröstcancern och samtidigt ha hopp om att finnas till för sin familj 

bestående av tre pojkar och en man.  

    



 

Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2017, s. 56)                                                                                                                                  Bilaga 3 

         

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap eller något sådant?  

 

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  

 

3. Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka  

perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

 

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak?  

 

5. Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

 

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 
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Titel 

Författare 

Årtal 

Litteraturform Ansvarig 

utgivare 

Ort 

Bokens 

tryckning/publicering 

Källkritisk 

granskning 

Bokens innehåll som bidrar till 

akademisk utveckling i vårdvetenskap 

Himlen kan vänta 

Lotta Grey 

2017 

Självbiografi Yourlife books 

Stockholm 

Boken trycktes 2017, 

nio år efter första 

cancerdiagnosen 

Boken är 

granskad av 

bokförlaget. 

Alla fem självbiografier bidrar till en 

ökad akademisk utveckling då alla 

författare uttryckt sina upplevelser om 

att vara en förälder och leva med en 

cancerdiagnos.  

Jag ska inte dö idag 

Pamela Andersson 

2014 

Självbiografi Bonnier Fakta 

Stockholm 

Boken trycktes 2014, 

två år efter 

cancerdiagnosen 

Boken är 

granskad av 

bokförlaget. 

 

Kul med cancer- Hur 

man ta sig igenom 

bröstcancer 

Monika Titor 

2014 

Självbiografi Gryf 

Stockholm 

Boken trycktes 2014, 

fem år efter 

cancerdiagnosen 

Boken är 

granskad av 

bokförlaget. 

 

Jag vill leva 

Monica Tiger 

2010 

Självbiografi Monica Tigers 

bokförlag 

Upplands 

Väsby 

Boken trycktes 2010, 

oklart när hon fick 

cancerdiagnosen 

Boken är 

granskad av 

eget 

bokförlag. 

 

Bröstresan 

Ulrika Palmcrantz 

2011 

Självbiografi Frank 

Stockholm 

Boken trycktes 2011, 

ett år efter 

cancerdiagnosen 

Boken är 

granskad av 

bokförlaget. 
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