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ABSTRAKT 

Bakgrund: Var tredje person i Sverige drabbas någon gång i livet av cancer. Vanliga 

cancerformer hos kvinnor är bröstcancer, gynekologisk cancer och colo-rektalcancer. Många 

drabbade kvinnor lever i familj och har ansvar för barn och andra närstående, vilket ställer 

särskilda krav under sjukdomstiden.  

Syfte: Att belysa kvinnors erfarenhet av att ha genomgått cancerbehandling i relation till familj 

och närstående. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes år 2016 med tio cancerbehandlade kvinnor 

som lever i familj. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studien utmynnade i ett huvudtema: ”Familj och närstående är i en interpersonell 

process med den sjuka”, och tre teman: ”Att vara en belastning och i utanförskap, ”Kampen att 

värna familjen” och ”Familj i förändring”, samt tio subteman. Cancerdrabbade kvinnor bar ett 

praktiskt och känslomässigt ansvar för familjen. Nya insikter om närstående erfors och 

ensamhetskänslor uppstod då de inte orkade finnas till hands, vilket orsakade en känsla av 

alienation. Barn och partner gav också tröst och kvinnorna upplevde en gemensam styrka i 

familjen. Tillit och bättre kommunikation uppstod i familjen.  

Slutsats: När en mamma drabbas av cancer involveras hela familjen, då den fungerar som ett 

system där den interpersonella processen påverkar helheten. För att omvårdnad ska fungera 

tillfredsställande behöver familjen involveras under sjukdomstiden.  

Nyckelord: Cancer, familj, förälder, gender, kommunikation, omvårdnad, sjuksköterskor, 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

Background: In Sweden, one third of the population is afflicted with cancer at some point in 

life. Dominant forms among women are breast cancer, gynaecological cancer and colo-rectal 

cancer. Many afflicted women live in family settings and are responsible for children and other 

relatives, which poses special demands during their illness.  

Aim: To illuminate women's experience of undergoing cancer treatment in relation to the family 

and related parties. 

Method: Semi-structured interviews were undertaken in 2016 with ten women who had gone 

through cancer treatment while living in a family setting. The applied method was qualitative 

contents analysis. 

Results: The study resulted in the main theme” Families and related parties are in an inter-

personal process with the ill person” and three themes: “To be a burden and alienation”,” The 

struggle to safeguard the family”, “Family affected by change” and ten sub themes. Women 

afflicted by cancer had practical and emotional responsibilities for their families. New insights 

about members were gleaned and feelings of loneliness arose when others could not offer 

enough support, and a sense of alienation could follow. But children and partners were also 

sources of consolation and many women found strength in their families. Trust and deeper 

communications developed.  

Conclusion: When a mother is afflicted by cancer, her whole family is involved, as families 

function systemically through inter-personal processes. Satisfactory nursing thus requires family 

involvement during the time of illness.  

Key words: Cancer, family, parent, gender, communications, nursing, nurses, system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Varför studien behövs 

 Cancerdrabbade kvinnor som lever i en familj och ansvarar för barn och andra 

närstående är i en sårbar situation där familjen kan vara en belastning eller en resurs. 

 Kunskap om hur sjukdom kan skapa obalans i en familj är betydelsefullt för att 

utveckla omvårdnaden. 

 För att underlätta återhämtning är det viktigt att arbeta utifrån ett familjeperspektiv när 

en familjemedlem drabbas av cancer. 

 

Huvudsakligt resultat 

 

 Familj och närstående är i en interpersonell process med den sjuka.  

 Sjukdom i familjen skapar obalans och utanförskap men också förbättrad 

kommunikation och stärkta relationer. 

 Vid allvarlig sjukdom förvärvas nya insikter om närstående. 

 

Resultatets relevans för omvårdnad 

 

 Bidrar till kunskap om cancerdrabbade kvinnors svårigheter och resurser i förhållande 

till närstående. 

 Belyser närståendes betydelsefulla roll när en familjemedlem drabbas av allvarlig 

sjukdom. 

 Bekräftar att omvårdnadsbehov i form av stöd till den cancerdrabbade och hennes 

familj kvarstår efter att sjukdomstiden och behandlingar avslutats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SUMMARY STATEMENT 

 

Why this study is needed 

 Women afflicted by cancer and living in a family setting with responsibilities for 

children and other related parties find themselves in a vulnerable situation where the 

family may constitute a burden or an asset. 

 Knowledge of how illness may create unbalance in a family is significant for the 

development of nursing processes. 

 In order to facilitate recovery, it is important for care-givers to adopt a family-centered 

perspective for the cancer-afflicted family member.  

 

 Principal results  

 

 Families and related parties are in an inter-personal process with the ill person.  

 

 Illness in a family creates unbalance and alienation but also improved communications 

and strengthened relationships. 

 

 Severe illness brings about new insights about related parties. 

 

Relevance of the results for nursing practices 
 

 Contributes to knowledge about the difficulties and resources of women combating 

cancer in relation to their closest relatives. 

 

 Sheds light on the significant role played by related parties when an individual is afflicted 

by severe illness. 

 

 Confirms that needs for support persist beyond the period of illness and completed 

treatment, both for the patient and her family. 
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1. INTRODUKTION 

När en familjemedlem drabbas av allvarlig sjukdom är det inte bara den sjuka som drabbas; 

hela familjen påverkas känslomässigt och socialt. En person som ingår i en familj ingår även i 

ett system där varje medlem och dennes välmående har inflytande på övriga 

familjemedlemmar. Om någon i familjen drabbas av sjukdom rubbas hela familjens balans, 

åtminstone tillfälligt. Inom vården utvecklas nya och bättre metoder för behandling av olika 

allvarliga sjukdomar, till exempel inom cancervård. Kunskapen om hur den sjuka och dess 

omgivning påverkas ökar, men fortfarande är det många som upplever att de saknar stöd i sin 

återhämtning. Att vara förälder och drabbas av en cancersjukdom kan innebära svårigheter att 

vara den förälder som barnen och övriga närstående är vana vid, vilket kan skapa obalans i 

familjen. Fokus i uppsatsen är hur kvinnor som har genomgått behandling mot cancer med 

operation, cytostatika och/eller strålbehandling, upplevt sjukdomstid och tillfrisknande i 

relation till närstående. 

2. BAKGRUND 

Var tredje person i Sverige kommer någon gång att drabbas av cancer under sitt liv. De stora 

grupperna tumörsjukdomar kvinnor drabbas av är bröstcancer, gynekologisk cancer och colo-

rektalcancer. Cirka 9000 kvinnor per år diagnosticeras med bröstcancer och 

femårsöverlevnaden är cirka 90 procent. Den höga överlevnadsfrekvensen förklaras av 

mammografiscreening, förbättrad kirurgi, hormon- och cytostatikabehandlingar samt 

strålterapi. Ytterligare bidragande orsaker är multidiciplinär samverkan mellan olika 

yrkeskategorier och förbättrade kvalitetsregister. Gynekologisk cancer diagnosticeras hos 

cirka 3000 kvinnor per år där cancer i livmoderkroppen, äggstockar och livmoderhalsen är 

vanligast. Antalet kvinnor som får livmoderhalscancer har halverats sedan 1970-talet tack 

vare gynekologisk cellprovtagning som erbjuds kvinnor mellan 23 och 60 år. Colo-

rektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen. 4100 personer (män och kvinnor) 

insjuknar årligen i coloncancer och 2100 personer insjuknar i rektalcancer. 

Femårsöverlevnaden för kvinnor är 64-65 procent och 61 procent för män (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2015).  

Beroende på i vilken fas i livet en person befinner sig, får ett sjukdomsbesked olika 

betydelser. Yngre och medelålders kvinnor har ofta ansvar för barn vilket kan medföra ett 
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behov av känslomässigt stöd och stöd i rollen som mamma och partner (Corney, Puthussery & 

Swinglehurst, 2016; Rashi et al., 2015). Bultman et al. (2014) menar att mer forskning om 

livskvaliteten och behovet av stöd hos denna grupp är önskvärd, eftersom bördan av diagnos 

och behandling blir extra tung när ansvaret för barn och familj finns med i bilden. Barn och 

övriga familjemedlemmar påverkas i flera år efter avslutad behandling och nyuppkomna 

behov av stöd hos denna grupp behöver uppmärksammas av vårdpersonal.  

 Intervjustudier har visat att yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer, vid tiden för diagnos, 

har svårare att hantera den känslomässiga stress det innebär att bli allvarligt sjuk, än äldre 

kvinnor. De yngre kvinnorna anpassar sig dock efter en tid lika bra som äldre kvinnor 

(Compas et al., 1999; Baider et al., 2003). Waldrop, O´Connor och Trabold (2011) visade i 

sin studie att kvinnor som överlevt bröstcancer upplevde en permanent oro för återfall, och att 

en kartläggning av faktorer som kan orsaka oro är viktig att göra inom onkologisk vård.  Vid 

ett cancerbesked blir den fysiska och känslomässiga stabiliteten påverkad och för en mamma 

är cancer ett hot mot föräldrarollen och stabiliteten i familjen (Mazzotti et al., 2012). 

Enligt ett systemteoretiskt perspektiv påverkas inte enbart familjemedlemmen som drabbats 

av sjukdom, hela familjen och andra sociala sammanhang som den sjuka ingår i blir 

involverad. Jämvikten blir rubbad vilket leder till kris på individnivå och familjenivå. I en 

interpersonell process reagerar varje enskild individ på sina medmänniskors beteende, och 

dessa reaktioner påverkar i sin tur den andra personen (Deater-Deckard, 2014). Följden blir att 

när en person som lever i en familj blir sjuk, skapas en obalans i familjen som behöver 

korrigeras genom att till exempel rollförändringar sker, medvetet eller omedvetet. Detta 

medför i sin tur att dessa familjemedlemmar påverkar andra system som till exempel sina 

arbetsplatser. Synsättet stöds av bland annat Benzein, Hagberg och Saveman (2008) och Gritti 

(2015). Benzein et al. (2008) menar att det är nödvändigt att understödja synen på familjen 

som en helhet, och se familjen som en samarbetspartner till sjuksköterskan och den sjuka. 

Vidare menar de att kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen är viktig för att 

kunna bygga en tillitsfull vårdrelation. För att underlätta livet under och efter 

behandlingsperioden är det av värde att hela familjen och sjuksköterskan samarbetar.  

För ett barn innebär en förälders sjukdom stora förändringar i vardagen som till exempel 

sjukhusbesök och utökade eller nya uppgifter i hemmet för att hjälpa sin sjuka förälder i 

hemmet. Detta kan medföra psykisk ohälsa hos barnet eller tonåringen. Flahault och Sultan 

(2010) visade i en studie att barn som hade en förälder som drabbats av cancer upplevde mer 

stress än barn vars föräldrar led av andra sjukdomar, i synnerhet om det var mamman som var 
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sjuk. Barnen drog sig undan och isolerade sig från olika sociala sammanhang. De hade sämre 

självkänsla och led av ångest och depressioner. Författarna menar att dessa barn skulle kunna 

vara hjälpta av stödgrupper och familjefokuserad behandling (Flahault & Sultan, 2010).  

Samtal om barnen och att vara förälder med cancer ingår numera i de rehabiliteringsprogram 

som finns på Radiumhemmet (Cancerfonden, 2007). I Cancerfondens slutrapport 

Barnfamiljen i cancervården (2007) framkom att trötthet under behandlingstiden och lång tid 

därefter var ett stort problem, och skapade skuld och rädsla. Det upplevdes också som en 

svårighet att vara förälder samtidigt som den egna ovissheten skulle hanteras. I rapporten 

framkom det att föräldrarna tyckte att det var viktigt att vara en god förälder som tar sitt 

ansvar för barnen även vid sjukdom. En av medförfattarna till cancerfondens slutrapport, Eva 

Elmberger, redogör i sin avhandling Att som förälder få en cancersjukdom (2004), att 

föräldrar hade moraliska funderingar om sitt föräldraskap när en familjemedlem drabbades av 

en cancersjukdom. Mödrarna strävade efter idealet att vara ”den goda modern” och fäderna 

försökte att ta ett övergripande ansvar för familjen. De upplevde att stödet från 

vårdpersonalen var bristfälligt när det gällde föräldrarollen. Stinesen-Kollberg et al. (2014) 

visade i sin studie att oron för barnen var central när en mamma fick ett cancerbesked. Dels 

fanns en oro för att dö ifrån barnen och vad som skulle hända med dem då, men även oro för 

ekonomin. Den stora stressfaktorn var dock oron för barnen vilket även styrks i en studie av 

Davey et al. (2012), där det framgick att cancerdrabbade föräldrar oroade sig för att 

minderåriga barn skulle få känslomässiga problem och för hur det skulle gå för barnen om de 

förlorade sin förälder.  

Stinesen-Kollberg et al. (2014) beskriver i sin studie att stöd i ett tidigt skede var ett 

önskemål, i synnerhet bland yngre kvinnor med yngre barn. Det framgick att tidpunkten för 

insatser var av betydelse och att det var viktigt att ta reda på var i processen interventioner 

skulle äga rum. En del kvinnor var i behov av hjälp tidigt i sjukdomsförloppet och andra 

senare. Insatserna hade betydelse för rehabilitering och återhämtning  

Många familjer lever idag med en familjemedlem som har överlevt cancer, vilket kan påverka 

familjens livskvalitet en lång tid framöver. Anpassningen och återgången till vardagen efter 

att ha erfarit en cancersjukdom, som närstående eller som patient, är en pågående process. 

Genom interventioner från vården där närstående involveras, kan kunskap om de olika 

utmaningar som både föräldrar och barn står inför förvärvas och skapa trygghet. Detta kan 

normalisera olika reaktioner, ge lättnad samt sätta fokus på barnens behov enligt Aasebo-

Hauken et al. (2015).  Livet efter en cancerbehandling kan medföra fysiska begränsningar på 
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grund av biverkningar efter behandling. Kvinnor rapporterade problem med smärtor, 

vallningar, sexuella problem, trötthet och koncentrationssvårigheter tiden efter avslutad 

cancerbehandling (Ganz et al., 2004).  

Studier visar att komplexa behov uppstår efter genomgången cancerbehandling, till exempel 

sådant som rör familjeliv, ekonomi och psyke. Eftersom fler och fler överlever cancer behöver 

vården ha beredskap att möta dessa behov. Forskning inom detta område behöver i större 

utsträckning omsättas i praktiken och kräver att hälso och sjukvårdspersonal, forskare, 

kliniker, patienter och deras närstående samordnas i en gemensam gränsöverskridande insats 

enligt Alfano et al. (2014) och Jefford et al. (2012). Shea-Budgell et al (2014) visade i sin 

studie att behovet av kontinuerlig information om livet efter behandlingsperioden kvarstår, 

och önskemålet är att hålla kontakt med, och få informationen från sjukvården. 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

Som teoretisk referensram i detta arbete används teorier som utvecklats av Imogene King, 

Patricia Benner och Judith Wrubel.  

King har i sitt arbete med omvårdnadsteori anlagt ett systemteoretiskt perspektiv. Hon gör en 

indelning av människor i individer, små grupper samt sociala system som består av stora 

grupper. Dessa tre indelningar interagerar med varandra och visar hur människor fungerar i 

förhållande till varandra och olika system (King, 2006). Detta är betydelsefullt att ta hänsyn 

till i arbetet med kvinnor som genomgått cancerbehandling eftersom de flesta människor lever 

i någon form av familjekonstellation och ingår i olika sociala sammanhang där interpersonella 

processer pågår. Vidare beskriver King att världen består av människor och objekt som 

interagerar med omvärlden. Ju fler faktorer som är involverade med varandra desto mer 

komplicerat blir samspelet. För att få en grundläggande förståelse för interaktion mellan två 

eller flera individer behöver begreppen interaktion, kommunikation, överföring och 

övergångar, roller och stress tydliggöras. Kommunikation är den viktigaste faktorn för 

förståelsen av interaktion och perception. 

 För kvinnor som drabbas av cancer och lever i en familj blir det tydligt vilken roll familjens 

kommunikationsmönster och stresshantering spelar. Familjer som uttrycker sina tankar och 

känslor har lättare att hantera sjukdom i familjen, i jämförelse med familjer som har svårare 

att uttrycka känslor inför varandra, och där sammanhållningen inte är så god. I den 

sistnämnda gruppen finns risk för att familjemedlemmarna känner sig avskurna från varandra. 
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Familjens interaktionsmönster har stor betydelse för kvinnornas upplevelse av känslomässigt 

stöd enligt Mirsu-Paun, Tucker & Armenteros (2012).  

Kommunikation är en struktur bestående av symboler och tecken som skapar ordning i 

mänskliga kontakter. Denna struktur inkluderar både ickeverbalt och verbalt beteende.  

Mänskligt agerande kan delas upp i tankeprocesser, identifikation av situationen, aktiviteter 

som är relaterade till situationen samt mental och fysisk handling för att uppnå målet. 

Överföring eller övergångar sker i situationer där människor aktivt deltar i olika händelser. En 

aktiv medverkan mot att nå uppsatta mål medför förändringar för individen. Den 

interpersonella processen mellan två eller flera individer består av verbalt och ickeverbalt 

beteende och är målinriktat. Två personer som interagerar med varandra ingår i ett 

komplicerat samspel där bägge bidrar med personlig kunskap, behov, målsättningar, 

uppfattningar och tidigare erfarenheter. Sammanfattningsvis är interaktion en funktion av 

individer som lever i grupp. Genom att identifiera dessa processer kan människor få hjälp med 

att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål (King, 1981).  

I en omvårdnadssituation där sjuksköterskan träffar en kvinna som genomgår eller har 

genomgått cancerbehandling och befinner sig i denna sårbara situation, torde det vara 

värdefullt att ha kunskaper om kommunikation och interaktion för att förstå de interpersonella 

processerna i patientens familj och därmed kunna hjälpa henne att hantera den nya 

situationen. 

Omvårdnadsteoretikerna Patricia Benner och Judith Wrubel belyser att omsorg är 

grundläggande och en förutsättning för stresshantering både vid hälsa och sjukdom. Omsorg 

förenar tanke, ord och handling. Ordet omsorg kan användas brett alltifrån romantisk kärlek 

och vänskap, omsorg för patienten, till själva arbetet inom omvårdnad. Sjuksköterskor 

behöver förhålla sig till patientens upplevelse av sjukdom när de tar anamnes.  Genom 

förståelse för hur symptomen upplevs och vad de betyder för patienten kan sjuksköterskan 

vidta adekvata åtgärder. För en kvinna som erfarit vad det innebär att drabbas av cancer och 

samtidigt ska fungera i en familj, är det värdefullt att träffa omvårdnadspersonal med förmåga 

att sätta sig in i kvinnans hela livssituation och sammanhang. Benner och Wrubel (2014) anser 

att omvårdnad alltid är specifik och relationsorienterad, och förståelse för symptomens 

sammanhang och mening är central för omvårdnaden. Synsättet tar avstamp i den holistiska 

principen som innebär att kropp och själ inte kan hållas åtskilda utan påverkar och förstärker 

varandra (jfr Payne, 2015). Utgångspunkten för omsorg står i motsatsförhållande till 

individualism. Så länge en dualistisk människosyn råder kommer den holistiska 
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människosynen att få stå tillbaka och läggas som ett ”lager” på den mekaniska 

människosynen. Vid olika kriser eller förändringar används strategier som går ut på att 

avstånd och kontroll ska upprätthållas, och dessa strategier framställs som det minst 

stressande alternativet. Benner och Wrubel (2014) anser att detta är fel och berövar 

människan hennes möjligheter till mening och omsorg. Grundtesen är att omsorg är den 

grundläggande förutsättningen för coping och omsorgens natur definierar vilka möjligheter 

som finns för att hantera en stressfylld situation.  

En god kännedom om patientens specifika sjukdom innebär att sjuksköterskan känner till det 

spektra av symptom som sjukdomen kan medföra. Inom cancervård är sjuksköterskans 

grundläggande uppgift att vara tydlig med behandling och sjukdomsförlopp för att hjälpa 

patienten att hantera de krav som behandlingar kan ställa, men samtidigt vara lyhörd för vad 

patienten vill veta och kan ta till sig när det gäller sjukdomen. I annat fall finns risk för att 

patienten blir skrämd och överväldigad av informationen. Påtvingad information kan skada 

patientens känsla av kontroll och självkänsla (Benner & Wrubel, 2014).  Hur information ska 

utformas för att patienten ska kunna ta till sig den, är bland annat beroende av skillnader i 

kulturell bakgrund (Tompkins et al., 2016). Sjuksköterskan behöver känna till patienten och 

de närstående för att kunna tolka deras olika reflektioner inför varandra och för övrig 

sjukvårdspersonal.  

Vid remission kan en upplevelse av osårbarhet, styrka och livskraft uppkomma, men det kan 

även upplevas som ett vacuum där man svävar i ovisshet och minsta symptom som 

exempelvis smärta eller trötthet kan skapa oro (Benner & Wrubel, 2014). Rädsla för återfall är 

ett framträdande problem för kvinnor som har barn, oavsett kvinnornas ålder och i vilken 

ålder deras barn befinner sig i vilket Lebel et al. (2013) visade i sin studie. Dessa kunskaper 

torde vara viktiga inom omvårdnad för att bemötandet av kvinnor som genomgått en 

cancerbehandling ska bli så fruktbart som möjligt.  

Ett synsätt som innebär att människor är beroende av varandra och att individualism kan vara 

begränsande, i synnerhet vid sjukdom, går på många sätt hand i hand med Kings 

uppfattningar om att vi alla deltar i olika system som påverkar varandra inbördes. Benner och 

Wrubel, liksom King, anser att hela familjen behöver involveras när en medlem blir sjuk, och 

att den sjuka ska delta i alla beslut som rör sjukvård och behandlingar (Benner & Wrubel 

2014; King 1981).  
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4. PROBLEMFORMULERING 

 Forskning visar att när en person drabbas av cancer innebär det att inte enbart den sjuka 

drabbas, även närstående blir en del av sjukdomsprocessen (Datta et al., 2016).  Förändringen 

som, i detta fall kvinnan har genomgått, kan skapa ett behov av stöd i hanteringen av tankar, 

känslor och rollen som förälder. Inhestern et al. (2016), visade i sin studie att föräldrar oroade 

sig under lång tid efter avslutad behandling för den påverkan sjukdomstiden kan ha haft på 

barnen. Känslomässig stress påverkade tillfredsställelsen med det egna föräldraskapet. Genom 

forskning som tar avstamp i ett systemteoretiskt- och familjefokuserat perspektiv vet vi att 

den som har drabbats av sjukdom och deras familjemedlemmar har behov av stöd och 

information (Nikoletti et al., 2003), men även att vården inte har kunnat bidra till detta i den 

utsträckning som önskats. 

Betydelsen av omvårdnad ligger i att omvårdnadsprocesser skapar möjligheter och riktlinjer 

för att bemästra den nya situationen samt att se människan i sin helhet (Benner & Wrubel, 

2014) vilket kan vara till stor hjälp för dessa kvinnor och deras familjer.  Omvårdnad kan vara 

en bas och utgångspunkt för att hjälpa familjen med att ta reda på vilka nya behov och roller 

som uppstår om någon i familjen blir sjuk.  

5. SYFTE 

Att belysa kvinnors erfarenhet av att ha genomgått cancerbehandling i relation till familj och 

närstående. 

6. DEFINITIONER 

Med familj avses här en grupp personer som delar hem, ekonomiska resurser och socialt liv 

som beskrivs av Sharma (2013), och där barn ingår. Med närstående avses personer som en 

enskild individ har nära relationer med (Socialstyrelsens termbank 2014). Interpersonella 

processer är sociala interaktioner, beteenden och kommunikation mellan människor enligt 

Snyder och Stukas (1999). 

7. METOD 

7.1. Urval 

Förfrågan och information skickades till verksamhetschefer (se bilaga 2) på kirurg-och 

kvinnokliniker samt cytostatikamottagningar till Umeå universitetssjukhus, Sunderbyns 

sjukhus, Skellefteå och Lycksele lasarett samt Sundsvalls sjukhus. Endast en informant kunde 
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rekryteras via en verksamhetschef (Sunderbyns sjukhus) vilket föranledde att förfrågningar 

skickades ut till patientföreningar där en person tackade ja för att sedan tacka nej.  

Informanter rekryterades slutligen genom snowball sampling. Snowball sampling anses vara 

en effektiv metod som gör det möjligt att studera populationer som är svåra att nå särskilt när 

privata och känsliga frågor ska studeras (Waters, 2013).  Snowball sampling innebär att 

urvalet görs genom att en grupp slumpvis utvalda personer frågar vänner, bekanta eller andra 

personer de känner till och som ingår i kriterierna, om de kan delta. Dessa personer i sin tur, 

tillfrågar personer de känner till som ingår i kriterierna. Proceduren fortsätter tills önskat antal 

individer uppnåtts (Goodman, 1961). I denna studie informerades tilltänkta informanter 

genom att läsa och skriva under bilaga 1. Metoden förlitar sig på, och ingår i det naturliga 

samspelet i olika nätverk (Noy, 2006). Informanterna i denna studie kommer från olika delar 

av landet och inklusionskriterierna är kvinnor med genomgången cancerbehandling och som 

är föräldrar och lever tillsammans i en familj.  Personer med recidiv uteslöts samt kvinnor 

med pågående cytostatikabehandling eller radioterapi. 

7.2. Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio kvinnor som var i åldrarna 28-58 år vid 

diagnos och hade vid den tidpunkten barn mellan två månader och 25 år. Två av kvinnorna 

levde inte med en partner och de åtta övriga hade en partner. Intervjuerna genomfördes i sju 

av fallen vid enskilda, personliga möten hemma hos kvinnorna och på vårdinrättningar. De tre 

resterande intervjuerna genomfördes via webbplattformer; en på skype, en på telefon och en 

på facetime. Intervjuerna utgick från en frågeguide, se bilaga 3. 

7.3. Dataanalys  

Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden används inom exempelvis mediaforskning, 

forskning inom undervisning och omvårdnad. Metoden inleds med att meningsbärande 

enheter väljs ut som är relevanta för syftesformuleringen.  Nästa steg är kondensering vilket 

innebär att texten kortas ned utan att innehållet går förlorat. Meningsenheterna delas därefter 

in i koder, vilket kan beskrivas som en etikett på en meningsenhet, och därefter formuleras 

kategorier eller subteman, beroende på om innehållet är manifest eller latent. Koder med 

latent innehåll bildar subteman. Slutligen formuleras teman som är ett uttryck för det latenta 

innehållet i en text. Ett tema är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande utan beskriver det 

latenta innehållet i en text och löper som en röd tråd genom materialet (Graneheim & 
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Lundman, 2004). Intervjuerna inför uppsatsen transkriberades ordagrant, lästes igenom 

upprepade gånger och därefter delades materialet in i olika delar relaterade till innehållet, 

exempelvis områden som beskrev relationer inom familjen eller upplevelsen av bemötandet 

inom sjukvården. Därefter togs meningsbärande enheter ut som var relevanta för syftet, och 

kondenserades. De kondenserade meningsenheterna sorterades in under koder som efter 

ytterligare genomläsningar grupperades i subteman. Under analysprocessen kontrollerades 

koder mot meningsbärande enheter och kondenserade meningsenheter upprepade gånger, och 

hur dessa förhöll sig till subteman. Efter transkribering och analys enligt ovanstående ordning 

bildades tre teman som tolkades till en högre abstraktionsnivå och bildade ett huvudtema som 

beskriver den kommunikativa växelverkan som uppstår i relationerna mellan de olika 

familjemedlemmarna: Familj och närstående är i en interpersonell process med den sjuka.  

När intervjuerna var transkriberade stod det klart att materialet och innehållet blev omfattande 

och med stor variationsbredd. Områden som beskrev kvinnornas relation med närstående i 

relation till upplevelsen av att drabbas av cancer och genomgå behandling, togs ut och 

analyserades. Exempel på analysprocessen redovisas i tabell 1. Övrigt material kommer att 

sparas för senare bearbetning.  

Kvalitativ metod valdes eftersom syftet var att undersöka kvinnors erfarenhet av att genomgå 

cancerbehandling i relation till närstående, med frågor som ger utrymme för öppna svar. 

Kvalitativ innehållsanalys är en tolkande metod och därför lämplig för att beskriva 

människors erfarenheter och upplevelser, samt få en fördjupad förståelse för dessa personers 

upplevelser. Den valda analysmetoden med ett fåtal medverkande, i detta fall tio personer, 

medger inte generaliseringar, men kan bidra till att skapa förståelse för dessa kvinnors och 

deras familjers situation. 
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Tabell 1 

         Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema Huvudtema 

 …dagarna då var jag 

bara , då fanns jag bara 

till för barnen…och hade 
nog en glättig attityd, så, 

glad och ja du vet… 

Jag existerade bara och 

fokuserade på barnen 

och höll skenet uppe 

Barnens behov 

kommer först 

Att prioritera andras 

behov framför sina 

egna  

 

 

 
 

 

 
 

Kampen att värna 

familjen 

 

 

 
 

 

Familj och 
närstående är 

i en 

interpersonell 
process med 

den sjuka 

Men jag vet att jag följde 
ju mycket till och från 

skolan och just det här 

att vara mycket 
närvarande… och att vi 

var tillsammans mycket 

och vi åkte till fjällen 
och…alltså  andra 

kortare resor 

Vi var tillsammans 
mycket och jag gjorde 

saker med barnen och 

var närvarande  

Jag var tillgänglig 
för barnen  

Att försöka skapa 
lugn och balans i 

tillvaron  

Men jag minns att jag 

tänkte att vad bra ändå 
att de är lite stora, jag 

hoppas att man hinner 

vara med ett tag så man 
ser att det löser sig för 

barnen, såna tankar 

kommer ju upp  

Jag tänkte vad bra att de 

är stora, men hoppas att 
man hinner vara med ett 

tag till så att det löser sig 

för barnen, sådana tankar 
finns 

Bra med stora barn, 

men jag kan inte dö 
innan allt ordnat sig. 

Att känna ansvar för 

familjen 

 

 

8. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, får individer som ingår i forskning inte 

utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Detta kallas för 

individskyddskravet och är utgångspunkt för forskning där människor deltar. 

Individskyddslagen består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven innebär i korthet att de medverkande ska 

informeras om villkoren för deltagandet och att de kan avbryta detta närhelst de vill, 

deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan, uppgifterna om de medverkande 

ska behandlas och förvaras konfidentiellt samt att uppgifterna bara får användas i 

forskningssyfte. Kraven kan indelas i ytterligare ett antal regler (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2015).  

Informanterna informerades om syftet med intervjuerna och fick skriva under ett 

informationsblad. Det förtydligades att informanterna när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan, avstå från att svara på vissa frågor samt att de var välkomna att efter intervjuerna 

ta kontakt om frågor skulle uppstå. Intervjuerna spelades in på dator och transkriberades. 

Intervjuerna raderades efter att uppsatsen skrivits, transkriberingarna avidentifierades och 

sparades. Kontakt togs med etikrådet vid medicinska fakulteten som föreslog snowball 
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sampling eftersom det var svårt att rekrytera på annat sätt.  Efter intervjuerna erbjöds 

kvinnorna att vid behov ta kontakt för uppföljande samtal. Risker för kvinnorna i denna studie 

kan vara att det upplevs som obehagligt att berätta om känsliga upplevelser för någon de inte 

känner och intervjuerna behöver göras med varsamhet, men bedömningen var att trots ämnets 

känsliga karaktär, uppväger fördelarna med att belysa detta område. Ytterligare en fördel är 

att informanterna får berätta sin historia för någon som lyssnar intresserat och uppmärksamt. 

9. RESULTAT 

Resultatet utmynnade i tio subteman, tre tema och ett huvudtema, se tabell 2. De tre temana 

tolkades till huvudtemat ”familj och närstående är i en interpersonell process med den sjuka” 

och innebär att kvinnans erfarenhet och upplevelse av att genomgå sjukdom och behandling 

inte kan separeras från närståendes erfarenhet, eftersom familjen ingår i ett komplicerat 

samspel med varandra, där de tre temana som framkommit, bildar en växelverkan mellan den 

sjuka och de övriga familjemedlemmarna. Hela familjen berörs på djupet av den förändrade 

situationen, de berörs av den förändring den sjuka genomgår, hennes reaktioner och hur hon 

hanterar sjukdomstiden. Detta påverkar familj och närstående praktiskt, socialt och 

känslomässigt och tydliggör de interpersonella processerna som pågår i familjen.  
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Tabell 2 

 Redovisning av huvudtema, teman och subteman   

 

 

Nedan redovisas subteman i förhållande till de tre temana. 

9.1 Att vara en belastning och i utanförskap 

Detta tema beskriver kvinnornas upplevelse av hur sjukdomen orsakade ett utanförskap och 

den ensamhet som sjukdomen förde med sig. Vidare beskrivs en känsla av att vara en 

belastning för familj och närstående eftersom kvinnorna inte kunde fungera som vanligt och 

att familj och närstående tvingades in i en svår situation.  

9.1.1. Att känna sig ensam och övergiven 

I det första subtemat framkom att kvinnorna upplevde en ensamhet eftersom de kände att 

omgivningen inte alltid förstod eller orkade ta in vad de gick igenom, och att familjen ibland 

undvek att prata om sjukdomen och hur mamma mådde. Detta skapade en ensamhet i 

familjen, trots att familjen i övrigt var väl fungerande och att det fanns kärlek i familjen.   

Besvikelse uttrycktes över att människor i deras närhet inte ställde fler frågor eller undvek att 

prata om det som pågick. Samtidigt som de själva genomgick något stort och omvälvande 

fortsatte omgivningen med sina liv som om ingenting hade hänt, vilket beskrivs med 
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förvåning och besvikelse. Deras behov av att få berätta för omgivningen vad de genomgick, 

blev inte tillfredsställt. 

”… och jag har ju varit väldigt öppen om det hela tiden, att berätta.  Men att, 

jag vet inte om det gör så himla ont i folk eller vad det är som gör att man 

inte… (ville prata om sjukdomen, min kommentar, intervju nr 7). 

9.1.2. Att orsaka lidande, dödsångest och distansering 

Kvinnorna kände skuld eftersom de orsakat lidande och dödsångest i familjen vilket yttrade 

sig som en oro hos familjemedlemmarna för att mamma skulle dö. Både barn och partner 

uppvisade krisreaktioner. Barnen ställde direkta frågor vilka upplevdes som svåra att besvara 

och deras partner blev starkt och synligt påverkade, och kunde reagera med distansering, 

genom att förneka situationen, dra sig undan eller bli deprimerade. Kvinnorna beskrev 

genomgående hur deras familjemedlemmar påverkats på ett negativt sätt. Det fanns även 

funderingar och oro hos kvinnorna själva om hur stor påverkan sjukdomstiden hade haft på 

familjen. Flera av informanterna berättade att de inte hade förstått eller uppfattat hur oroliga 

familjemedlemmarna hade varit. 

”de har påverkats jättemycket och jag har faktiskt inte riktigt förstått hur illa 

det har varit, eller hur mycket vår yngsta son har påverkats, jamen han bara 

brakade rätt igenom, och jag förstod först inte vad det handlade om” (intervju 

nr 8). 

9.1.3. Att känna sig otillräcklig 

Skuld och otillräcklighet över att inte vara den mamma eller partner de ville vara och som 

familjen var van vid, beskrevs. Att inte ha kraft och ork för att gå på utvecklingssamtal, följa 

med på utflykter eller vara den mamma barnen var vana vid, eller missa en del av barnens 

barndom på grund av nedsatt allmäntillstånd, gjorde att kvinnorna kände sig otillräckliga. En 

kvinna beskriver hur hennes trötthet gjorde att hon inte kunde delta i barnens liv på det sätt 

som hon önskade. 

”det är nog mest den här skulden, att jag inte har kunnat ställa upp som 

mamma som jag alltid har gjort tidigare” (intervju nr 3). 

Det fanns även en känsla av att inte räcka till för sin partner. Trötthet, illamående och oro 

bidrog till att humöret blev påverkat, något som gick ut över partner och barn. En kvinna 
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beskrev problem med samlivet och att det var svårt att få sexlivet att fungera, problem med 

torra slemhinnor, och att lusten inte fanns kvar på grund av hormonell påverkan.  

9.2. Kampen att värna familjen 

I temat ”kampen att värna familjen” beskrivs hur kvinnorna hade fortsatt ansvar för praktiska 

göromål och känslomässiga reaktioner i familjen, trots sin sjukdom, och hur hon fokuserade 

på att familjen skulle fortsätta att vara fungerande. Kvinnorna kände en stark ansvarskänsla 

för familjen, även om familjemedlemmarna inte ställde de kraven. Det uppstod en kamp för 

att värna familjen. 

9.2.1. Att prioritera andras behov framför sina egna 

Andras behov var områden som medförde ansvar. Kvinnorna beskrev att det var en svår 

balansgång mellan att ta hand om sig själv och samtidigt tillgodose barnens behov. Behovet 

av återhämtning för egen del fick stå tillbaka framför barnens behov av en fungerande 

förälder. Att delar av dagen vara på behandlingar för att sedan skynda hem för att laga middag 

och ordna så att barnen kom iväg på olika aktiviteter var inte något ovanligt inslag under 

behandlingsperioden. 

”det fanns inte så mycket utrymme att vila och liksom hämta igen mig på det 

viset utan jag fick ofta komma hem ifrån behandling och ställa mig i köket och 

laga middag och följa på aktiviteter” (intervju nr 2). 

Trots förlamande trötthet och biverkningar var barnens önskningar och behov i fokus. Två av 

kvinnorna beskrev att de på ett medvetet sätt hade försökt att ge sig själva den tid och det 

utrymme som krävdes för att klara av den mest påfrestande perioden.  

9.2.2. Att försöka skapa lugn och balans i vardagen 

Även i de fall där informanterna hade bra stöd av papporna till barnen hade de ändå krav på 

sig att försöka vara ”som vanligt”, allt för att skapa lugn och balans i vardagen.  Det blev 

nödvändigt att hitta en jämvikt i tillvaron där allt som inte var absolut nödvändigt 

prioriterades bort. Att stötta familjen och vara en närvarande mamma var något som 

kvinnorna tyckte var dels belastande, men även stärkande eftersom normaliteten i vardagen 

kunde upprätthållas. Kvinnorna beskrev hur de genom att delta i alla aktiviteter som de 

vanligtvis gjorde, försökte skapa lugn och vardaglighet för barnen, och även för sig själva. 
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”mina barn hade ju kompisar hemma som vanligt, på så vis tycker jag inte det 

var så stor förändring, de tog ju hem kompisar” (intervju nr 2). 

9.2.3. Att vara öppen för att svara på frågor 

I detta subtema beskrivs betydelsen av hur viktigt det var att finnas till hands för att svara på 

frågor och att kommunicera inom familjen. Det var något som utvecklades under och efter 

sjukdomstiden. Kommunikation och öppenhet gentemot barnen och även mot skola och andra 

som var involverade i barnens liv, framhölls som något nödvändigt och viktigt för att göra 

omgivningen delaktig, skapa förståelse och minimera oro.  

”för de ser ju fortfarande att jag tar ju väldigt mycket mediciner så det är något  

som vi pratar om, har ni frågor så ställ dem jag svarar” (intervju nr 1). 

9.2.4. Att känna ansvar för familjen 

Samtliga kvinnor som intervjuades berättade att mycket av deras fokus låg inte bara på att bli 

frisk, utan lika mycket på familjens mående. Kvinnorna funderade på i efterhand om de skulle 

ha gjort mer för att stötta barnen under sjukdomstiden, och vad de i sådana fall skulle ha gjort. 

De reflekterade också över vad sjukvården kunde ha hjälpt deras närstående med och om de 

själva skulle ha varit mer aktiva i att be om stöd för dem, Oro och ansvarskänsla fanns också 

för hur barnen skulle klara sig i framtiden om de själva skulle dö. Funderingarna kunde gälla 

allt från praktiska bestyr om vem som skulle ordna examensfiranden i framtiden, till hur 

barnen skulle klara sig känslomässigt utan sin mamma. 

”Just där tror jag att man vill se att de är i ett bra läge i livet ifall man inte skulle 

överleva det här, så minns jag att jag kände ganska länge” (intervju nr 9). 

 

9.3. Familj i förändring 

I tredje temat ”familj i förändring” beskrivs den förändring familjen tvingades in i där 

gemenskapen i familjen stärktes, att den sjuka förvärvade nya insikter om närstående och att 

förmågan till tröst, hopp och tillit utvecklades. 

9.3.1. Stärkt gemenskap och förändrade roller 

Det framkom att familjen tvingades in i en förändringsprocess tillsammans med den sjuka 

vilket temat ”familj i förändring” visade. Förändringen ledde till att gemenskapen och 
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närheten stärktes och att relationerna utvecklades i en positiv riktning med en större närhet 

och öppenhet mot varandra. I de familjer där äldre barn ingick, samlades 

familjemedlemmarna oftare under sjukdomsperioden för att stötta varandra och vara nära. 

”jag tycker att vi har bättre kontakt nu än innan. Vi pratar om betydligt 

allvarligare saker än vad vi har gjort förut och vi har väldigt mycket kontakt 

(intervju nr 4). 

9.3.2. Nya insikter om närstående 

Nya insikter om familj och vänner gavs, både positiva och negativa. Flera av kvinnorna 

berättade att personer som de inte förväntade sig stöd från, ”klev fram” och gav både praktiskt 

och känslomässigt stöd, medan andra, som de trodde skulle finnas där drog sig undan.  

”sen är det ju alltid människor som drar sig undan… såna som man känner 

sedan förut, som inte vågar samt att det kommer människor som, som visar en 

helt annan sida. Så man får uppleva mycket runtomkring som man… det blir en 

aha-upplevelse” (intervju nr 2). 

En kvinna berättade att hennes släktingar aldrig synbart kom till insikt om hur allvarligt sjuk 

hon var. De drog sig undan och förstod inte varför hon var så trött och inte orkade med barnen 

som tidigare. Detta var inget hon reflekterade särskilt mycket över under sjukdomstiden. 

Tankar om hur situationen var då är något hon reflekterat över efteråt och hur illa det var att 

hon inte fick det stöd hon behövde av sin familj. 

I vissa avseenden behövde kvinnorna acceptera att omgivningen förväntade sig att de skulle 

gå vidare som om ingenting hade hänt, trots att så mycket var förändrat. 

”det har varit svårt för att du vet hur det är när man avslutar behandlingen och 

så ska man plötsligt bara gå vidare, och man tänker att allt är som vanligt, men 

det är det ju inte” (intervju nr 7). 

 9.3.3. Tröst, hopp och tillit utvecklas i familjen 

 

I familjen kunde kvinnan hämta tröst och hopp. Kvinnorna beskrev hur familjens stöd och 

engagemang var stärkande. De upplevde att barnen tog ett större ansvar och försökte avlasta 

på olika sätt genom att till exempel utföra enklare sysslor, och att de tog hänsyn till trötthet, 

och var även uppmuntrande och sa tröstande ord. De som hade unga vuxna barn fick oftare 
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påhälsningar och hjälp med olika praktiska saker som matlagning och sällskap vid läkarbesök. 

Kvinnornas tillit för barnen stärktes och ingav hopp om tillfrisknande, och fick dem även att 

känna en tillförsikt till att barnen var kompetenta personer som klarade av svårigheter.  

 Deltagarna i studien berättade hur viktigt stödet från deras partner varit och att de 

tillsammans med honom kunde gråta och visa sin hjälplöshet  

”Så utan honom vet jag faktiskt allvarligt inte hur jag hade klarat det, för att, 

eftersom jag kunde gråta ut med honom och vara jätteliten /…/jag tror att jag 

kunde vara mer balanserad eftersom jag hade honom /…/ ja hamna på nåt vis i 

hans famn fick jag vara. Bara vara och allt var okej” (intervju nr 8). 

10. DISKUSSION  

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenhet av att ha genomgått cancerbehandling i 

relation till familj och närstående. Resultatet visar att familj och närstående är i en 

interpersonell process med den sjuka eftersom kvinnan och de närstående påverkar varandra i 

en växelverkan med cancersjukdomen som ett underliggande hot, och att det därigenom pågår 

processer på flera plan; känslomässigt, beteendemässigt, genom verbal kommunikation och 

socialt. Kvinnan kan uppleva att hon är en belastning och befinner sig i ett utanförskap. Att 

värna familjen är fortfarande i fokus trots krävande sjukdom och behandlingar. Resultatet 

visar också att sjukdomstiden driver på en förändring inom familjen och mellan 

familjemedlemmarna som kan ge familjen förutsättningar för utveckling av, och fördjupade 

relationer.    

Uppgifter och erfarenheter som informanter lämnat ut i dessa intervjuer kan vara av känslig 

natur. Förutsättningarna för att dylika uppgifter ska få ingå i studentarbeten och forskning är 

att den som genomför intervjuerna tar tillvara deltagarnas integritet och värnar deltagarnas 

värdighet och privatliv, som ska prioriteras framför forskning (Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden, 2003). Eftersom resultatet i denna uppsats delvis involverar 

närstående var det synnerligen viktigt att värna deltagarnas integritet och ställa frågor på ett 

varsamt sätt.  

I intervjuerna beskrivs ett utanförskap som sjukdomen för med sig som återspeglas i temat 

”att vara en belastning och i utanförskap”. Även om relationerna i familjen var väl 

fungerande, upplevdes en alienation som var svår att bortse ifrån, vilket riskerade att skapa 

distans mellan mamman och den övriga familjen.  Att orsaka lidande och även dödsångest i 
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familjen bidrog till självpåtagen skuld och till en känsla av att vara den i familjen som står 

utanför. Sprung, Janotha och Steckel (2011), visade i sin studie att kvinnor som får besked om 

att de har bröstcancer kan bli överväldigade av ångest, depression och ilska. Dessa känslor 

drabbade även männen de levde ihop med och i studien beskrivs också hur männen 

distanserade sig och inte ville prata om sjukdomen utan hade attityden att allt skulle ordna sig, 

vilket bidrog till en känsla av övergivenhet. Samma resultat framkom i intervjuerna i denna 

uppsats, vilket än mer bidrog till kvinnans känsla av utanförskap och oro. Känslan av att vara 

otillräcklig vid trötthet, sjukdomspåverkan och behandlingar bidrog också till alienation 

eftersom orken att delta i sociala aktiviteter och familjelivet inte fanns som tidigare vilket 

framkom i subtemat ”att känna sig otillräcklig”.  

När en familjemedlem drabbas av cancer blir den påfrestande upplevelsen inte bara den 

sjukas, utan även de närstående drabbas eftersom familjen reagerar som ett emotionellt system 

och inte i första hand som individer vilket Götze et al. (2016) visade i sin studie, detta stöds 

även av King (2007). Denna erfarenhet kan vara motsägelsefull där den sjuka å ena sidan 

känner sig avskuren från familjen, å andra sidan ingår i ett intimt och komplicerat samspel 

med familjen, där alla påverkas.  

Kvinnorna i föreliggande studie bar ett stort ansvar för familjen trots sin sjukdom där de ofta 

behövde prioritera familjens behov framför sina egna, i synnerhet barnens behov, vilket 

beskrivs i temat ”kampen att värna familjen”. Sjukdomen fick inte inkräkta alltför mycket på 

modersrollen och ansvarskänslan för barnen och deras mående i denna påfrestande situation 

var stor trots negativ påverkan av sjukdom och behandling. Kvinnorna gjorde sitt bästa för att 

dels informera barnen, och svara på frågor om sjukdom och behandlingar, men också att 

skydda dem från oro Resultatet bekräftas av Asbury, Lalayiannis och Walsh (2014). Det 

största problemet för mödrar som diagnostiseras med bröstcancer var hur man skulle berätta 

det för barnen, det upplevdes som en stor stressfaktor. Det huvudsakliga temat som framkom i 

deras studie var att mödrarna ville skydda barnen från stress så mycket som möjligt. Detta 

skedde genom att försöka behålla en normalitet i vardagen och att sätta barnens behov i 

förgrunden vid alla former av kommunikation. Normaliteten behölls genom att upprätthålla 

rutiner även om andra familjemedlemmar övertog vissa av de dagliga uppgifterna. Vidare 

förminskade kvinnorna sina egna upplevelser och känslor, samt försökte behålla en positiv 

attityd tills barnen var utom synhåll (Asbury et al., 2014). Samma resultat framkom i denna 

intervjustudie där kvinnorna beskrev hur de undvek att visa sin rädsla och sorg tills barnen 

inte var närvarande, samt att de försökte få vardagen att fungera som vanligt med samma 
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rutiner som innan diagnosen, detta för att skapa lugn och balans i tillvaron. Rashi et al. (2015) 

beskriver att jämnvikten i familjen behölls genom att upprätthålla rutiner och kommunicera 

om sjukdomen med barnen. Mammor med cancer försökte att vara en förebild genom att inta 

en positiv attityd och vara hoppfulla. Tid för att oroa sig och sörja tog sig kvinnorna när 

barnen inte var närvarande eller när de sov.   

Coyne, Wollin och Creedy (2012) visar i sin studie hur yngre kvinnor som drabbats av 

bröstcancer upplevde det som besvärande med rollförskjutningarna inom familjen. Det 

upplevdes inte odelat positivt att familjemedlemmar tog över vissa sysslor som kvinnan 

vanligtvis brukade sköta om. Ett tydligt mönster framkom där den sjukdomsdrabbade 

familjemedlemmen försökte avlasta familjen från sin egen stress och vara uppmärksamma på 

de andras behov. Liknande resultat kan ses i denna uppsats, där kvinnorna beskrev att de 

kände ansvar för barnens och övriga familjemedlemmars välmående i denna utsatta situation. 

I Coynes et al.(2012) studie framkom också att familjen upplevde att omgivningen inte alltid 

kunde hantera situationen och därmed distanserade sig socialt och undvek kontakter utanför 

familjen, för att reducera sin egen stress. Kvinnorna som intervjuades inför den här uppsatsen 

beskrev liknande erfarenheter, vilket bidrog till en selektivitet när det gällde sociala relationer. 

(Se även Yoo et al., 2009). 

En kvinna lever i en social kontext där förväntningarna på henne som kvinna påverkar hennes 

sätt att prioritera sina egna behov vid sjukdom. Balansen mellan egenvård och familjeliv är 

komplicerad och en svår balansgång som ofta resulterar i att kvinnor prioriterar 

familjemedlemmar framför egentid och rehabilitering.  Detta har ett samband med 

genusmärkning, som behöver tas i beaktande när interventioner utvecklas för kvinnor med 

genomgången cancer (Radina, Armer & Stewart, 2014). Deltagarna i föreliggande studie gav 

uttryck för att de hade det huvudsakliga ansvaret för barnen och familjens praktiska och 

känslomässiga funktioner, oavsett om det var självpåtaget och på ett medvetet sätt, eller om 

det var omedvetna förväntningar från dem själva och omgivningen. Även om flera av 

kvinnorna beskrev att de fått ett bra stöd av papporna till barnen, eller av andra släktingar, 

framgick det trots allt att det var kvinnorna själva som bar det största ansvaret. Sverige har på 

många sätt kommit långt när det gäller fördelning av ansvar för barn och arbete mellan 

kvinnor och män. Frågan är vad som händer när en familj försätts i kris. Ur ett intersektionellt 

perspektiv kan det möjligen vara så att den genusmärkning som finns i vår sociala kontext 

framträder och tar över när familjen hamnar i obalans och att kvinnans oro för andra, snarare 
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än sig själv, är ett resultat av att vara kvinna i ett samhälle där förväntningarna på kvinnor 

fortfarande är att de ska sätta andras behov framför sina egna.  

 Gilligan (1982) menar att kvinnors historier förblir oberättade och kvinnor fostras till att ha 

en större känslighet för andras behov istället för sina egna. De förväntas ta ansvar för andras 

behov och förväntningar, vilket leder till att kvinnor är mer lyhörda för andras behov än sina 

egna. Detta har sitt ursprung i utvecklandet av könstillhörighet där pojkar och mäns 

utveckling går ut på separation (från modern) medan däremot flickors och kvinnors 

utveckling av könstillhörighet inte är beroende av denna separation från modersgestalten. 

Eftersom maskulinitet definieras av separation, och femininitet av bindningar, hotas den 

manliga identiteten av intimitet, och den kvinnliga av individualism. Kvinnor definierar sig 

själva inte enbart utifrån relationer utan också utifrån sin förmåga till omsorg och förväntas 

finnas till hands, beskydda och visa omsorg (Gilligan, 1982). Sett ur detta perspektiv blir 

följden att kvinnor tar på sig ansvaret för sin familjs välmående samtidigt som de ska hantera 

sin sjukdom. Gilligans antagande styrks av Benner och Wrubel (2014), som menar att 

omvårdnad och omsorg om familjen av tradition har utövats av kvinnor och alltid varit 

undervärderat och underbetalt, men även bidragit till självkännedom och självförverkligande. 

Gilligan har dock blivit kritiserad för att förstärka könsstereotyper genom sina teorier 

(Conradi et al., 2003). Ernst et al. (2012) visade i sin studie att män som drabbades av cancer 

och hade minderåriga barn led av ångest och depression, vilket ofta var kopplat till att de hade 

det huvudsakliga ansvaret för ekonomin. Frågan är om Gilligan (1983) och Benner och 

Wrubels (2014) antaganden om kvinnor som den omvårdande och den som har ansvaret för 

relationerna i familjen, bidrar till att förstärka ett könsstereotypiskt tänkande, där kvinnor 

antas bära den känslomässiga och praktiska bördan för familjen, och därmed tar på sig detta.  

Inom vårdpraxis krävs det en kunskap som förvisso innefattar praktisk kunskap, men även en 

utvecklad förmåga att välja rätt åtgärd vid rätt tillfälle, med omtänksamhet, personligt 

engagemang och omsorg. På så vis kan den vårdande människan hjälpa en sjuk att återställa 

sin livsvärld enligt Spichiger, Wallhagen och Benner (2005). Intervjuerna med kvinnorna som 

deltog i denna uppsats belyser att omvårdnad av kvinnor med cancer kräver en komplex och 

lyhörd kunskap från sjukvården, och att familjen ofrånkomligen blir involverad i 

sjukdomsprocessen, vilket även ställer krav på ett etiskt förhållningssätt som inkluderar de 

närstående. Shanta och Connolly (2013), menar att Kings teori om måluppfyllelse och hur 

människor och de system som de ingår i integrerar med varandra, är en komplex och 

användbar teori, men som kräver kompetens för att den ska kunna användas inom omvårdnad.  
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Kings ramverk räcker inte till för att ge sjuksköterskor de verktyg de behöver enligt Shanta 

och Connolly (2013).  

Benner och Wrubel (2014) menar att omvårdnadspersonal behöver ta reda på vem den sjuka 

var innan sjukdomen och dennes personliga historia. Faktorer som tidigare erfarenhet av, och 

kunskap om sjukdomen, självkännedom, sårbarhet, livsvilja med mera, påverkar patientens 

hela upplevelse och förmåga att hantera situationen. Detta behöver kartläggas och förstås i sitt 

sammanhang för att kunna hjälpa patienten att hantera situationen på bästa sätt. Vidare 

behöver familjesituation och socialt nätverk kartläggas eftersom dessa faktorer endera kan 

vara en möjlighet eller belastning för den sjuka (Benner & Wrubel, 2014).  

Att bli friskförklarad beskrev informanterna som deltog i denna studie som komplicerat. Även 

om det fanns framtidsfokus och nyorientering, fanns även en underliggande oro för återfall, 

och minsta symtom så som huvudvärk eller feber kunde tolkas som att cancern var tillbaka. 

Detta stöds av Ares, Lebel och Bielajew (2014) och av Benner och Wrubel (2014), som 

beskriver att cancerpatienter som uppnått remission svävar i ”osäkerhetens tomrum”.  

Sociala grupper existerar i olika sociala system och det råder ett tryck på anpassa sig till 

gruppens mål (King 1981). Grupptrycket inverkar på den enskilda individens beteenden och 

uppfattningar och här har sjuksköterskor möjlighet att observera beteendeförändringar som 

påverkar dels patienten, men även dem själva. Alla beteenden är resultat av samspelet i det 

sociala systemet och är det sammanhang där individen lär sig att hantera förändringar. (King, 

1981; Pinkert, Holtgräwe & Remmers, 2013). Sett ur detta perspektiv är det sannolikt att hela 

familjen, och även andra sociala sammanhang påverkas, förändras samt ingår i dessa 

interpersonella processer när någon blir sjuk.  I temat ”familj i förändring”, i denna uppsats, 

framkom det att en förändringsprocess aktiverades i familjen genom den uppkomna krisen, 

och att detta kunde vara en grund för utveckling för alla familjemedlemmar. Familjen ställdes 

inför en ny situation som de var tvungna att hantera tillsammans vilket stärkte gemenskapen. 

Walsh, Manuel och Avis (2005) visade i sin studie att kvinnor som genomgått 

cancerbehandling fick en mer meningsfull och närmare relation till sin familj, men även 

insikter om att familjen inte alltid klarade av att kommunicera om svårigheterna, och föredrog 

att inte prata om sjukdomen. Även kvinnorna i denna uppsats förvärvade nya insikter om sina 

närstående. Dels positiva när familjemedlemmars känslomässiga styrka och praktiska 

förmågor visade sig, men också negativa insikter när närstående inte förmådde vara ett 

adekvat stöd. Detta stöds av Rosedale (2009) som i sin studie beskriver hur kvinnor som 

genomgått cancerbehandling fick erfara smärtsamma insikter om närstående som inte klarade 
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av att finnas till hands eller inte förstod allvaret i situationen.  Här kan Kings (1981) teorier 

om måluppfyllelse vara relevanta för omvårdnaden av denna patientgrupp. King (1981) menar 

att sjuksköterskan tillsammans med patienten kan utforska och identifiera problemområden, 

och komma överens om ett mål, och hur måluppfyllelsen ska nås, för att på så sätt kunna 

återskapa balans. Hon anser att omvårdnadsprocessen är förutsättningen för detta. 

Begreppsramen för Kings teori om måluppfyllelse baseras på antagandet att omvårdnad utgår 

ifrån människors interaktion med sin omgivning vilket leder till hälsa som i sin tur är 

förutsättningen för att kunna fungera i sociala roller.  

Caceres (2015) beskriver i sin artikel hur Kings teorier om måluppfyllelse kan förbättra 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor samt skapa förståelse för, och 

kartlägga patienters tillstånd och även förbättra upplevelsen för närstående. Olika synsätt och 

kultur i olika sammanhang kan bidra till att hälsomålen skiftar mycket beroende på hur 

kulturen fungerar i de olika grupperna. Flera av kvinnorna i föreliggande studie uttryckte en 

önskan om att deras partner och barn skulle involveras i omvårdnaden, men att de behövde 

hjälp med detta av sjukvården. Dessa erfarenheter visar på hur viktigt det är att se familjen 

som en helhet eftersom det kan påverka deras förmåga att hantera sjukdomsperioden. 

Wright och Leahey (1990) anlägger ett systemvetenskapligt perspektiv på omvårdnad och 

beskriver hur interaktionen mellan olika familjemedlemmar kan kartläggas genom att ställa 

frågor som rör kontakten mellan familjemedlemmarna, beteenden och föreställningar. Fokus 

ligger på interaktion och växelverkan. Genom att ställa dessa frågor kan sjuksköterskan bättre 

förstå dynamiken mellan individ, familj och sjukdom. De knyter sitt resonemang till det 

individualiserade samhälle vi lever i, och som kan skapa problem eftersom familjen är en 

viktig faktor när det gäller att få stöd och hantera stress. Stöd från familjen har en skyddande 

effekt på människors hälsa, särskilt om stödet kommer från en partner. Jämför Benner och 

Wrubels (2014) kritik av det individualiserade synsättet och en dualistisk människosyn som 

de menar står i motsatsförhållande till vård och omsorg, och som alltid är relationsorienterad. 

Det systemteoretiska synsättet har dock blivit kritiserat för att förbise konflikter och att ha en 

alltför tillåtande inställning (Öquist, 2008). 

Familjen är en enhet som är viktig att ta hänsyn till när omvårdnadsinsatser planeras eftersom 

familjen påverkar hur den sjuka upplever och hanterar sin sjukdom. När en familj tvingas 

konfrontera allvarlig sjukdom skakas hela familjen om i grunden, och då uppstår ett behov av 

nyorientering. Familjen är beroende av möjligheten att få fysisk, känslomässig och existentiell 

närhet av varandra för att stå ut med det lidande som sjukdomen medför. För att använda 
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familjefokuserad omvårdnad i större utsträckning finns det flera utmaningar att ta itu med, till 

exempel tidsbrist, utbildning och sjuksköterskors egna föreställningar (Saveman, 2010, jfr 

Elmberger, 2004). För familjer som genomgår en svår övergång i livet eller har sjukdom i 

familjen, kan hälsostödjande samtal för hela familjen vara ett sätt att skapa en helhetsbild och 

få möjlighet att lyssna till de andra familjemedlemmarnas erfarenheter. Genom att få berätta 

sin egen upplevelse om situationen kan läkningsprocessen underlättas och situationen kan bli 

mer hanterbar. Samtalen kan även stärka sammanhållningen i familjen och ge medlemmarna 

en ökad förståelse för varandra (Benzein, Olin & Persson, 2015). 

 Genom hälsostödjande samtal med familjer där fokus ligger på familjens styrkor, relationer, 

resurser och föreställningar, kan möjligheter skapas för de närstående att berätta sin berättelse 

och lyssna till de andras berättelser.  När de olika familjemedlemmarna blir lyssnade på av 

sjuksköterskan och de andra familjemedlemmarna, skapas en tillåtande atmosfär vilket 

resulterar i att de närstående vågar öppna sig och uttrycka sin sorg och sitt lidande vilket 

Dorell (2015) visade i sin avhandling.  

Intervjuerna med kvinnorna i denna uppsats beskriver hur tilliten i familjen utvecklades under 

och efter sjukdomstiden. Familjemedlemmarnas känslomässiga och praktiska stöd gav dem 

tröst och ingav hopp om att allt skulle ordna sig till slut. Vellone et al. (2006) beskriver i sin 

studie att det finns en tydlig korrelation mellan hopp och stödet från familj och andra 

närstående, och att det finns en interpersonell dimension av hopp. Informanterna i 

föreliggande studie beskrev en växelverkan mellan sin alienation, sitt ansvar för familjen och 

den utvecklingsprocess som familjen drevs in på grund av sjukdomen, som en ständigt 

pågående interpersonell process mellan den sjuka och de närstående.  

Olika föreställningar om sjukdom och dess följder förekommer ofta inom en 

sjukdomsdrabbad familj, och även hos sjukvårdspersonal. I kombination med andra 

föreställningar om till exempel könsroller, barnuppfostran och prestation i olika sammanhang 

kan detta hjälpa eller försvåra för den som är sjuk (Wright & Leahey, 1990). Cancer är 

fortfarande omgärdat av myter och stigmatisering. För att motverka detta är omfattande 

information nödvändig. I människors föreställningar om cancer ingår tankar om hjälplöshet, 

smärtor och lidande, kontrollförlust, rädsla, isolering och död (Daher, 2012).  

 Uttrycket ”föreställning” i det här sammanhanget (engelskans beliefs), beskriver hur vi ser på 

världen och uppfattar den som den lins som vi ser världen igenom. När en familjemedlem blir 

sjuk är det viktigt att sjuksköterskan förstår familjens föreställningar om sjukdomen för att 
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förbättra välmåendet och underlätta tillfrisknande. Föreställningar om sjukdomen påverkar 

hur familjer klarar av olika situationer som kan uppkomma under sjukdomstiden. Här kan 

sjuksköterskan skapa utrymme för familjen så att de kan berätta om sina föreställningar och 

vilka av dem som kan underlätta tillfrisknande. Föreställningar uppkommer genom interaktion 

med andra människor och i olika sammanhang som till exempel inom kultur, religion, på 

arbetsplatser och inom familjen. Familjen är viktig vid sjukdom, som är en gemensam 

erfarenhet i familjen, vilket medför att familjebanden stärks vid sjukdom (Årestedt, Benzein 

& Persson, 2015). Våra föreställningar påverkar vår hälsa och våra relationer. För att hjälpa 

familjer där sjukdom finns, borde det vara grundläggande att sjuksköterskor fångar upp 

föreställningar om sjukdom i samtal med familjer för att hjälpa dem att läka (Bell & Wright, 

2015; Persson & Benzein, 2013).  

De tre redovisade temana i föreliggande studie visar att den cancerdrabbade kvinnan och 

hennes familj behöver förhålla sig till kvinnans enskilda upplevelse och känslor, familjens 

fortsatta funktion trots allvarlig sjukdom, samt förändringen familjen gemensamt genomgår. 

Därigenom är familj och närstående i en interpersonell process med den sjuka.  

11. METODDISKUSSION 

För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

transkriberades direkt efter varje intervju. Som analysmetod användes kvalitativ 

innehållsanalys med Graneheim och Lundman (2004). Valet av analysmetod är lämplig 

eftersom syftet var att belysa erfarenheter och låta informanterna berätta om sina upplevelser. 

En fördel för att garantera trovärdigheten är att intervjuaren är erfaren och rutinerad redan vid 

första intervjun, vilket inte var fallet i denna studie, men kvaliteten på intervjuerna 

förbättrades allt eftersom. 

Svårigheter att komma i kontakt med informanter medförde att metoden snowball sampling 

användes, som innebär att personer som redan är tillfrågade om att delta i en studie i sin tur 

frågar personer i sin omgivning som passar in i kriterierna. Nackdelarna med metoden är 

risken för bias eftersom de som rekryterar deltagare gör det inom sin egen krets där 

personerna i fråga har liknande erfarenheter och är i liknande sammanhang. Fördelarna med 

snowball sampling är att det är lätt att nå ut till ett stort antal deltagare som motsvarar 

kriterierna (Carman et al., 2015). Insamling av information genomfördes med hjälp av 

intervjuer. Sju av intervjuerna genomfördes vid personliga möten, tre via skype och telefon, 

detta på grund av långa avstånd. Att träffa informanterna var bra, och det personliga mötet 
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bidrog till en dynamik där informanterna lättare kunde dela med sig och nyanser kunde 

uppfattas, i jämförelse med de intervjuer som genomfördes på skype och telefon, som blev 

ytligare. Informanterna var villiga att dela med sig av sina erfarenheter och berättade öppet 

om hur de upplevt tiden för behandling och efter avslutad behandling, vilket bidrog till en god 

inblick i deras erfarenheter. Att ta del av dessa erfarenheter var lärorikt men medför även ett 

ansvar att föra kunskapen vidare. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) har 

sjuksköterskan ett ansvar att sprida och använda forskning för att utveckla professionen.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitlighet bedömas utifrån trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet uppnås genom att granska hur väl resultatet 

svarar mot syftet. Trovärdigheten i en studie stärks bland annat av citat från intervjuerna eller 

att medförfattare eller experter granskar analysprocessen. Pålitlighet uppnås genom att all data 

är stabil över tid. Läsaren fattar sedan beslutet om materialet är överförbart genom att ta del 

av en noggrann beskrivning av urval, sammanhang, datainsamling och analysprocess 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2014). I denna intervjustudie svarar resultatet 

väl mot syftet och kan styrkas av forskning inom området. Däremot är intervjuerna och hela 

analysprocessen utförd av en person vilket får anses som en svaghet eftersom perspektiv och 

tolkningar som gjorts i arbetet endast utgår från en person. Arbetsprocessen har å andra sidan 

gjorts under handledning. Informanterna befann sig i olika åldrar och med barn i olika åldrar 

vid tiden för sjukdomsinsjuknandet, vilket kan anses vara en brist. Styrkorna med studien är 

att den belyser ett område som är angeläget inom omvårdnad och i sjuksköterskors 

yrkesutövning.  

I föreliggande studie ingick kvinnor med samma etniska ursprung, de hade likartad 

socioekonomisk bakgrund, flera arbetade inom vården och samtliga var heterosexuella. 

Flertalet var från övre Norrland. Urvalet var med andra ord snävt och ger endast en glimt av 

hur det är att leva i en familj och samtidigt genomgå cancerbehandling och tillfriskna. Att 

drabbas av cancer är en mångbottnad erfarenhet som kan skilja sig markant från person till 

person. Denna studie visade att stödet från familj, vänner och sjukvård var viktigt, kanske 

rentav avgörande för tillfrisknandet. Informanterna i mina intervjuer hade en stabil social 

situation, alla pratade flytande svenska och var hemmastadda i det svenska samhället, hade 

arbete och ingen av dem kunde definieras som tillhörande en minoritet. Med andra ord var det 

en relativt homogen grupp med liknande erfarenheter som enbart speglar verkligheten till en 

viss del. Hall och Carlsson (2016), menar att omvårdnadspersonal ofta träffar människor med 

olika socioekonomisk bakgrund och olika sexuell läggning eller etnicitet. Inom omvårdnad är 
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det viktigt att vi handlar utifrån ett intersektionellt perspektiv och inte tar för givet att 

sjuksköterskor alltid kan se och agera bortom sina egna föreställningar och fördomar. För att 

jämlik omvårdnad ska kunna uppnås krävs det att sjuksköterskor förstår vilka faktorer som 

påverkar ojämlikheter inom vården (Hall & Carlsson, 2016). För att alla ska få möjlighet till 

en likvärdig vård är det viktigt att sjukvården har kunskaper om människors olika kulturella 

bakgrund, religiösa övertygelser och vilken inverkan genus och sexuell läggning kan ha på 

sjukdom och behandling, och vice versa (Reimer-Kirkham, 2014, jfr med Coreil et al., 2012, 

och Im, 2008). Eftersom informanterna i denna studie levde under liknande förhållanden gavs 

liten inblick i dessa faktorer.  

12. KLINISKA IMPLIKATIONER 

Inom omvårdnad bör fokus ligga på familjen som en helhet i en situation där en 

familjemedlem drabbats av cancer. Detta skulle medföra fördelar på individ och samhällsnivå, 

förutsatt att omvårdnaden och stödet ges på ett lyhört och etiskt korrekt sätt där hela familjens 

integritet värnas enligt de etiska riktlinjer som finns beskrivna. Familjens behov och resurser 

bör kartläggas för att lindra lidande och underlätta tillfrisknande för den som är sjuk, men 

även underlätta för barn och partners så att de kan fungera i sin vardag. För att använda sig av 

kunskaper om familjens betydelsefulla roll vid allvarlig sjukdom, kan undervisning inom 

familjefokuserad omvårdnad introduceras på sjuksköterskeutbildningar och implementeras 

inom cancervård. Rutiner för att använda sig av familjefokuserad omvårdnad inom svensk 

sjukvård kan bidra till en förbättrad cancervård.  

13. SLUTSATS 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenhet av att ha genomgått cancerbehandling i 

relation till familj och närstående, och hur detta har påverkat relationerna inom familjen. När 

en person som lever i en familjekonstellation drabbas av sjukdom, drabbas hela familjen. 

Studien visar att familjen har stor betydelse för hur den familjemedlem som drabbats av 

cancer hanterar sin sjukdomstid och tiden därefter. Sjuksköterskor kan hjälpa familjen genom 

sjukdomstiden och tiden efteråt genom att använda sig av ett systemteoretiskt perspektiv. 
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BILAGA 1. FÖRFRÅGAN OM ATT DELTA I EN INTERVJUSTUDIE 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie                                                          

Hej, 

Mitt namn är Veronica Sundström och jag arbetar som sjuksköterska inom cancervård och 

cytostatikabehandling på Lycksele lasarett. Under 2016 kommer jag att skriva en 

studentuppsats under handledning av Helena Antonsson som är lektor på 

omvårdnadsinstitutionen vid Umeå universitet.  

Syftet är att undersöka hur kvinnor som genomgått cancerbehandling och är förälder, har 

påverkats i relation till sina närstående och vänner, hur de upplevt tiden efteråt och om det 

finns något vården kan bidra med. Jag söker därför dig som har avslutat din cancerbehandling, 

är kvinna och har barn, för en intervju. Dina upplevelser och erfarenheter kan bidra till 

kunskap om hur vården kan vara till hjälp för andra kvinnor i din situation och även vara ett 

bidrag till utbildning av sjuksköterskor.  

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

ange något skäl för detta. Allt som sägs under dessa intervjuer är konfidentiellt vilket innebär 

att du är anonym under bearbetning och redovisning av resultaten. Inga obehöriga har tillgång 

till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst 

skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 

och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet.  

Resultaten, som inte kommer att kunna knytas till någon enskild intervjuperson, kommer att 

redovisas i en masteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet och du får själv ta 

del av resultaten om du är intresserad. 

 

Är du intresserad av att delta? Kontakta i sådana fall mig genom att ringa eller maila mig 

på nedanstående telefonnummer eller mailadress. Ring, sms:a eller maila gärna om du har 

några frågor du vill ställa innan du bestämmer dig för att delta. Efter du har givit ditt 

samtycke till att delta kommer jag att kontakta dig för att komma överens om tid och plats för 

intervju. Jag är intresserad av att komma i kontakt med kvinnor från alla delar av landet, har 

du tillgång till skype är det en fördel. 

 

Med vänlig hälsning     

 

 

Veronica Sundström                       Helena Antonsson  

Sjuksköterska                                          Handledare  

Tel. 070-324 87 32                                  Lektor på institutionen för omvårdnad 

 veronica@mail.se                                   Umeå Universitet                                                

                       Tel. 090-786 98 33 

                                               

 

Namn                                                                Datum 

                                                                 

 

 

 

mailto:veronica@mail.se


2 

 

BILAGA 2. FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF 

                                                                                                                                 

Till verksamhetschef NN 

Mitt namn är Veronica Sundström och jag vänder mig till dig med en förfrågan om deltagande 

i ett studerandearbete. Jag arbetar som sjuksköterska inom cancervård och 

cytostatikabehandling på Lycksele lasarett. Under vår och höstterminen 2016 kommer jag att 

skriva ett självständigt arbete inom ramen för masterprogrammet vid Institutionen för 

omvårdnad, Umeå universitet.  

 

Syftet med studien är att studera hur kvinnor som genomgått cancerbehandling, har upplevt 

tiden efter avslutad cancerbehandling i relation till sina närstående, socialt liv och arbetsliv 

samt hur stödet från sjukvården upplevts efter avslutad vård.  

 

Aktuella frågeställningar är: 

 

 Synen på framtiden, vilka eventuella farhågor och förhoppningar finns 

 Tankar om hur närstående har påverkats av sjukdomstiden 

 Uttrycks önskemål om insatser från Hälso- och sjukvården efter behandlingstiden 

 

Studier har visat att yngre kvinnor som drabbas av cancer har ett annat sätt att hantera denna 

livsförändring än äldre kvinnor eftersom de yngre kvinnorna ofta har en annan livs- och 

familjesituation än äldre kvinnor. Cancerrehabilitering är ett område i utveckling när fler 

personer i dag behandlas framgångsrikt. Det är därför intressant att få ökade kunskaper om 

dessa kvinnors behov och förväntningar i samband med och efter avslutad behandling och om 

det finns något som vården ytterligare kan bidra med. I mitt studentarbete är jag intresserad av 

att ta reda på hur kvinnor som genomgått cancerbehandling har upplevt tiden under och efter 

avslutad behandling, i relation till närstående och hur de har upplevt återgången till arbete och 

socialt liv. 

 

Min fråga är dels om ni vill ge godkännande till deltagande i studien och dels om ni vill bistå 

med att finna intervjupersoner, exempelvis genom att sätta upp informationsblad i 

väntrummen eller möjligen lämna ut dessa vid återbesök. Om ni ger godkännande till studien 

kan jag skicka informationsblad per post, och bifogar även informationen i detta mail. 

  

Metod 
Avsikten är att genomföra semistrukturerade, narrativa intervjuer med kvinnor som har 

avslutat sin cancerbehandling. Antal intervjuer bör uppgå till cirka tio. Kvinnor med recidiv 

eller påbörjad palliativ behandling exkluderas eftersom studien ska fokusera på kvinnor som 

lagt behandlingsperioden bakom sig. Samtycke sker genom att de får ett informationsbrev 

som ska undertecknas. Tidsåtgången för varje intervju beräknas var mellan 30 och 60 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

De erfarenheter som kvinnorna kommer att dela med sig av behandlas konfidentiellt under 

bearbetning och i redovisning av resultaten. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till 

intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras. Alla personuppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för deltagarnas personuppgifter är Umeå 
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Universitet. Kvinnorna som intervjuas kommer att informeras om att de när som helst före, 

under eller efter intervjun kan välja att avsluta sin medverkan utan att behöva ange något skäl. 

Stor vikt kommer att läggas på att intervjuerna ska genomföras på ett sätt som minimerar risk 

för obehag för kvinnorna med avseende på ämnets känsliga karaktär. 

 

Studien genomförs inom ramen för en masteruppsats och institutionen för omvårdnad vid 

Umeå Universitet tillhandahåller handledare. Det är till stor hjälp om du som 

verksamhetsansvarig vill kontakta mig via telefon eller mailadress nedan angående 

medverkan alternativt sänder blanketten åter påskriven per post. 

 

Om det finns frågor om studiens genomförande så besvarar vi dem gärna. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Specialist sjuksköterske- 

student 

Veronica Sundström 

Leg. Sjuksköterska 

070-3248732 

veronica@mail.se 

        

Handledare 

Helena Antonsson 

Lektor vid Institutionen för 

Omvårdnad, Umeå universitet 

090-7869833 

helena.antonsson@umu.se 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  

 

Ort den…………………          Namnteckning……………………………………………… 

 

Befattning…………….             Namnförtydligande…………………………………………                                 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE 

                                                  

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta om din erfarenhet av att ha haft cancer och om det har påverkat 

familjelivet och familjemedlemmarna? 

2. Kan du beskriva balansen mellan att ta hand om sig själv och finnas till för de 

anhöriga? 

3. Kan du berätta hur du hanterar, eller har hanterat tankar och känslor som rör 

sjukdomen? 

4. Kan du beskriva övergången från att ha varit en person som inte har haft cancer till en 

person som har den erfarenheten? 

5. Hur var rehabiliteringen? Önskemål? 

6. Finns det något vården skulle kunna ha gjort för att förbereda dig för livet efter 

sjukdoms och behandlingsperioden?  

7. Är det något annat du bär med dig som du vill berätta om? 


