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 Abstract 

The purpose of this literature study was to describe which copingstrategies parents used when 

there children has cancer. Data were collected through the databases MedLine (PubMed) and 

CINAHL. Fifteen articles were chosen and the articles were quality reviewed and analyzed. 

Based on the chosen articles the authors could pick out seven categories. In the result of the 

study, it appeared that parents who have children with cancer were using different 

copingstrategies. The copingstrategies were social support, spiritual support, a need to show 

feelings as a parent, comparative approach, thinking positive, avoiding behavior and to seek 

information. The authors conclusion from this literature study are that there are many 

different copingstrategies that parents can use and that the dependants, in this case the parents, 

need to get a larger spot in todays health care. Nurses need to have the knowledge about 

copingstrategies that parents who have children with cancer can use, so that nurses can 

educate the parents so they can handle the situation better. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka copingstrategier föräldrar använder sig 

av då deras barn har cancer. Data samlades in via databaserna MedLine (PubMed) och 

CINAHL. Femton artiklar valdes ut och de valda artiklarna kvalitetsgranskades och 

analyserades. Utifrån valda artiklar framkom sju kategorier. I studiens resultat framkom det 

att föräldrar till barn med cancer använde sig av olika copingstrategier. Copingstrategierna var 

socialt stöd, andligt stöd, att få visa känslor som förälder, jämförande tillvägagångssätt, 

positivt tänkande, undvikande coping och att söka information. 

Författarnas slutsats av denna litteraturstudie är att det finns många olika copingstrategier som 

föräldrar kan använda sig av och att anhöriga, i det här fallet föräldrar, måste få en större plats 

inom sjukvården. Sjuksköterskor behöver också ha kunskap om copingstrategier hos föräldrar 

till barn med cancer för att i sin tur kunna undervisa föräldrarna i det, så att de skall kunna 

handskas med situationen.      

 

Nyckelord: Föräldrar, Coping, barn med cancer 
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1. Introduktion 

Cancer anses idag vara en vanlig folksjukdom och drabbar cirka 300 barn och ungdomar 

årligen i Sverige (Ringborg et al. 2008, Reitan & Shölberg 2003). Reitan och Shölberg (2003) 

skriver att trots att resultaten av cancerbehandling har blivit bättre så är cancer fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken för barn över ett år, näst efter olyckor. När ett barn drabbas av cancer 

är det inte bara barnet som drabbas utan även föräldrarna (Van Dongen-Melman et al. 1998). 

Den inre familjesituationen kommer att förändras i och med att ett barn i familjen har fått 

diagnosen cancer (Edwinson Månsson & Enskär 2008). Reitan och Shölberg (2003) säger att 

när en person, i det här fallet barnet, drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer kommer 

han/hon att söka hjälp och tröst hos föräldrarna. Det medför att föräldrarna får en central roll i 

sjukdomsprocessen. Det är inte bara det sjuka barnet som har förväntningar på föräldern utan 

även personalen. Att ständigt ha förväntningar på sig i en sådan här situation kan vara mycket 

påfrestande för föräldern. Därför bör fokus från vårdpersonal även läggas på att ge föräldrarna 

stöd och hjälp. 

 

1.1 Anhörigas ställning i sjukvården 

Almås (2002) skriver att det är viktigt att sjukvårdspersonal kommer ihåg att det inte bara är 

den sjuke som behöver hjälp och stöd, utan att även de anhöriga behöver hjälp och stöd. En 

god sjukvård innefattar inte bara vården av den sjuke utan också omhändertagandet av den 

sjukes familj. Dock har de närstående inte någon direkt plats inom sjukvården. De har inte 

blivit tilldelade någon roll som definierar deras plikter och rättigheter. Man kan inte heller 

påstå att de är några medlemmar i sjukhussystemet, utan de ses enbart som besökare. Det 

brister i sjukvårdspersonalens intresse för de anhöriga, trots att de anhöriga visar ett stort 

intresse för vården och vill ha information. Oftast förväntar sig sjukvårdspersonal att de 

anhöriga skall ta över ansvaret av patienten till exempel vid en tidig utskrivning. Trots att det 

krävs mycket av anhöriga idag, till exempel skall de emellanåt fungera som vårdare, finns det 

ändå ingen uppföljning av hur de hanterar situationen. Den dåliga uppföljningen grundar sig i 

att det inte finns något ansvarsområde för sjukvårdspersonal som innefattar de anhörigas 

välbefinnande (Almås 2002).  

Någonting som också glöms bort i mötet med anhöriga och som är viktigt att ha i beaktande är 

att kvinnor och män kan hantera en krissituation på olika sätt (Reitan & Schölberg 2003). 
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1.2 Joyce Travelbee´s syn på de anhöriga 

Joyce Travelbee var den första omvårdnadsforskaren som tog upp om familjens betydelse 

inom sjukvården. Travelbee hävdade att sjuksköterskan inte kan utesluta familjen inom 

vården, då den sjuke är en del av sin familj. Om sjuksköterskan gör någonting för de 

närstående så kommer det att gagna den sjuke och vice versa. Det här visar att den sjuke och 

dennes närstående inte får skiljas åt. Sjuksköterskan får inte se den anhörige som ett problem 

utan som en tillgång. Idag är det många närstående som upplever att vårdpersonalen inte ser 

dem. Det är viktigt att de närstående blir sedda som egna personer med egna behov och 

önskemål, eftersom de har en viktig roll som anhörig. Studier har visat att det är de anhöriga 

som är det viktigaste stödet för den sjuke, då den sjuke ofta vänder sig till dem för att få prata 

om den svåra situation som de befinner sig i (Almås 2002). 

 

1.3 Coping och Copingstrategier 

Definitionen på coping enligt Lazarus och Folkman (1984) är en kognitiv och beteendemässig 

ansträngning för att klara av specifika inre och yttre krav på situationer som anses som 

ansträngande eller överväldigande för en person. De skiljer i huvudsak mellan två huvudtyper 

av strategier då personer skall hantera en situation som upplevs som svår och/eller stressande. 

Den ena är emotionell coping som handlar om att förändra upplevelsen av den nuvarande 

situationen genom att använda sig av olika strategier för att minska på ångesten som den kan 

framkalla, istället för att försöka förändra själva situationen. Den andra strategin är problem 

fokuserad coping som riktar in sig på att lösa själva problemet eller att handskas med en svår 

situation genom olika aktiva och direkta strategier. Även Kristoffersen et al. (2005) och 

Brattberg (2008) beskriver de här två copingstilarna. Dock tar Brattberg (2008) även upp en 

tredje copingstil nämligen undvikande strategier. Undvikande strategier kan personer använda 

sig av på kort sikt och när en situation är okontrollerbar.  

För att personer som drabbas av en svår situation, i denna studie föräldrarna till det 

cancersjuka barnet, skall klara av att hantera den så bra som möjligt och för att lyckas hålla en 

inre psykisk stabilitet är copingstrategier viktiga element (Kristoffersen et al. 2005).  

 

1.4 Barn 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) är barn då en människa befinner sig i skedet från nyfödd 

till adolescens (som för flickor är ca 14-17 år och för pojkar 16-19 år). Enligt FN:s 

Barnkonvention (2011) definieras ett barn som en människa som inte fyllt 18 år, undantag 

finns om barnet blir förklarad myndig tidigare enligt nationella lagstiftningar. 
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1.5 Föräldrars upplevelser när deras barn har cancer 

Att ha ett barn med cancer är oftast mycket överväldigande för föräldrarna och många tror att 

deras barn skall dö (Kars et al. 2008, Edwinson Månsson & Enskär 2008). Enskär et al. (1997) 

skrev att många föräldrar kände en enorm hjälplöshet när de såg sina barn lida.  

Ett cancersjukt barn innebar många påfrestningar både emotionellt och psykiskt för 

föräldrarna (Kars et al. 2008, Mc Grath 2002). Almås (2002) nämner att när någon drabbas av 

en allvarlig sjukdom inom familjen så drabbas även de anhöriga av sorg. Många drabbas av 

en oerhörd oro, oro över hur framtiden skall se ut.  

Att ha ett barn med cancer ledde till att många föräldrar kände en djup ensamhet. En del 

kände att de inte hade någon att prata med, att deras närmaste inte förstod vad de gick igenom 

(Al-Gamal & Long 2010). Många föräldrar som har ett barn med cancer kände att den 

upplevelsen enbart var negativ. Det var inte ovanligt att föräldrar upplevde stress och att deras 

hälsa blev sämre på grund av den nya situationen som de befann sig i. Föräldrarna kunde 

drabbas av ångest, nedsatt koncentrationsförmåga, dålig matlust och sömnlöshet. En del 

kunde även utveckla en aggression gentemot sjukvården och kände även att deras frihet gick 

förlorad (Al-Gamal & Long 2010, Reitan & Shölberg 2003). Van Dongen-Melman et al. 

(1998) beskrev att föräldrarna kände att den tid och energi de kunde ha spenderat annorlunda, 

nu måste fokuseras på det sjuka barnet och dennes vård.  

En del föräldrar ansåg att det var deras uppgift att avlägsna så mycket smärta och sorg hos det 

sjuka barnet som möjligt. Som förälder till ett cancersjuktbarn kunde det vara mycket jobbigt 

när barnet började tänka över livets mening och döden. För att kunna handskas med det kände 

många föräldrar att de behövde få professionell hjälp (Lindahl Norberg & Steneby 2009). 

Dock skriver Enskär et al. (1997) att många föräldrar kände sig ensamma och att de inte fick 

det stöd de behövde i vården av deras cancersjuka barn.  

 

1.6 Problemformulering 

Sjuksköterskan kommer i sitt arbete inte bara träffa patienter utan även deras anhöriga. Almås 

(2002) tar upp att hälso- och sjukvården idag får kritik för att de lägger all fokus på 

patienterna och inte på deras anhöriga. För att vården skall bli bättre måste det fokuseras mer 

på de anhöriga. Copingstrategier är någonting som Kristoffersen et al. (2008) tar upp som en 

viktig faktor för att människan skall orka behålla en inre psykisk stabilitet. 
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Författarna till föreliggande arbete anser att det är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap 

om vilka copingstrategier som anhöriga använder sig av för att därmed få en bättre förståelse 

för hur de hanterar situationen. Författarna valde därför att i denna studie lägga fokus på 

föräldrarna till cancersjuka barn och deras copingstrategier, för att därigenom få mer kunskap 

och kunna förbättra vården av både patient och anhöriga. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka copingstrategier föräldrarna använder sig av för att 

hantera situationen då deras barn har cancer.  

 

1.8 Frågeställningar 

 Vilka copingstrategier använder föräldrar till barn med cancer sig av, för att hantera 

sin situation? 

 Vilken kvalité har de valda artiklarna? 

 Vilken relevans har datainsamlingsmetoderna i de valda artiklarna i förhållande till 

artiklarnas syfte och frågeställningar och är deltagarantalet relevant till 

datainsamlingsmetoden? 

  

2. Metod 

2.1 Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Litteratursökning 

Författarna valde att söka vetenskapliga artiklar från de största databaserna inom 

omvårdnadsforskning nämligen Med Line (PubMed) och CINAHL. Artikelsökningarna 

gjordes från december 2010 till februari 2011. Via MeSH togs sökordet parents fram. Övriga 

sökord som användes vid artikelsökningen var Coping och Childhood cancer. Databaser som 

använts, söktermer, antal träffar, urval och valda källor där dubbletter är uteslutna redovisas i 

tabellform (tabell 1). 
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Tabell 1. Tabellen visar databaser, söktermer, antal träffar och valda källor 

Databas Söktermer Antal träffar Urval  Valda källor 

(Exl.dubletter) 

Med Line 

(PubMed) 

Parents 60 646   

Med Line 

(PubMed) 

Coping 46 671   

Med Line 

(PubMed) 

Childhood cancer 11 638   

Med Line 

(PubMed) 

Parents AND 

Coping AND 

childhood cancer 

100 11 8 

Cinahl Parents 27 377   

Cinahl Coping 14 573   

Cinahl Childhood cancer 2620   

Cinahl Parents AND 

coping AND 

childhood cancer 

103 7 7 

 

Totalt   18 15 

 

2.3 Urvalskriterier 

Författarna valde att noggrant läsa abstrakten av de 100 och 103 träffarna som framkom i 

respektive databas när alla sökorden var med i sökningen. Utav de 100 och 103 träffarna 

valdes 11 respektive sju artiklar ut där abstrakten verkade handla om författarnas valda ämne.  

Urvalskriterierna för artiklarna var att de skulle svara på författarnas syfte och 

frågeställningar. De artiklar som valdes ut skulle handla om barn med cancer och vilka 

copingstrategier föräldrarna använder sig av. Artikelsökningarna begränsades till att de skulle 

vara skrivna under 2000-talet samt vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna fick 

beröra all sorts cancer som kan drabba barn och de fick även beröra föräldrar till barn med 

cancer i hela världen. Tid sedan diagnosen hade ingen betydelse. De valda artiklarna fick vara 

både kvalitativa och kvantitativa. Inga litteraturstudier fick ingå bland de valda artiklarna. 
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Utav de 18 artiklarna valdes i sin tur 15 ut som finns representerade i resultatet. De tre 

artiklarna som exkluderades svarade inte på författarnas syfte och frågeställningar. 

Författarna kvalitetsgranskade de 15 artiklarna med hjälp av en modifierad granskningsmall 

av Forsberg och Wengström (2008). Kvalitetsgranskningen utgjordes av en betygssättning 

bestående av hög, medel eller låg kvalité. De valda artiklarna i studiens resultat bedömdes ha 

antingen medel eller hög kvalité. 

 

2.4 Dataanalys 

De 15 utvalda artiklarna som svarade på författarnas syfte och frågeställningar lästes mera 

grundligt av båda författarna. Viktig information som besvarade författarnas syftet och 

frågeställningarna togs ut. Den viktiga informationen som författarna tog ut ur artiklarna 

lästes grundligt, bearbetades och kategoriserades fram till studiens huvudkategori, följt av de 

sju underkategorierna i studiens resultat. Båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna genom 

att granska och värderade valda artiklarnas kvalité och resultat. Kvalitetsgranskningen skedde 

med hjälp av en modifierad granskningsmall från Forsberg och Wengström (2008) (Bilaga 1). 

Mallen bestod av tio huvudfrågor, plus en speciell fråga som var riktad till om artikeln var 

kvalitativ eller kvantitativ. Betygssättningen låg på en skala som bestod av låg, medel eller 

hög kvalitet. Varje ja svar var värd en poäng och varje nej svar var värd noll poäng. För hög 

kvalité krävdes minst nio poäng av 11 möjliga, medel krävde minst sex poäng och låg noll till 

fem poäng (se tabell 2). Författarna valde även att granska om datainsamlingsmetoden var 

relevant till artiklarnas syfte och frågeställningar och om deras deltagarantal var relevant till 

datainsamlingsmetoden.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna kontrollerade att de valda artiklarna hade ett etiskt övervägande eller att ett 

tillstånd från en etisk kommitté fanns angivet i de valda artiklarna (Forsberg & Wengström 

2008). Artiklarna skulle vara vetenskapliga och ha godkänts för publicering. Alla de artiklar 

som uppfyllde inklusionskriterierna analyserades. Oberoende av författarnas tidigare 

kunskaper gjordes inga förvrängningar eller uteslutningar av fakta. 
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Olika 
copingstrategier

Socialt stöd Andligt stöd
Att få visa sina 

känslor som 
förälder

Jämförande 
tillvägagångssätt

Positivt 
tänkande

Undvikande 
coping

Att söka 
information

3. Resultat 

Resultatet baseras på data från de granskade artiklarna och presenteras i form av tabeller, 

figurer och löpande text. Ur de 15 artiklar som resultatet är baserat på, framkom de 

copingstrategier som verkade vara mer vanligt förekommande hos föräldrar till barn med 

cancer. Litteraturstudiens övervägande tema var ”Copingstrategier som föräldrar till barn 

med cancer kan använda sig av” och i analysen framkom sju kategorier. 

  

3.1 Copingstrategier som föräldrar till barn med cancer kan använda sig av 

De sju kategorier som framkom i analysen presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Copingstrategier som föräldrar till barn med cancer använder sig av 

  

3.1.1 Socialt stöd 

Någonting som ansågs som mycket viktigt för de här föräldrarna för att hantera sin situation 

var stöd, som kunde förekomma i olika former. Ett känslomässigt stöd från det sjuka barnet 

kunde vara av stor vikt för föräldern. När barnet hade accepterat sin situation så hjälpte det 

föräldrarna att acceptera den situation de befann sig i, det hjälpte i sin tur dem att hantera den 

jobbiga situationen (Gannoni & Shute 2009, Miedema et al. 2010). Ett yttre stöd tyckte 

föräldrarna hjälpte dem att hålla ihop familjen och hantera barnets cancerprocess. Ett yttre 

stöd kunde komma från till exempel familjemedlemmar, vänner och olika professioner inom 

sjukvården, eller i form av en stödgrupp. Det många föräldrar ville ha från dem var bland 

annat ett känslomässigt stöd (Gannoni & Shute 2009, Patterson et al. 2003, Wong & Chan 

2006, Freeman et al. 2004). Psykosociala interventioner var en annan form av stöd som en del 

föräldrar ansåg som viktigt för att klara av situationen (Gannoni & Shute 2009). Att ha en så 

kallad ”kontaktperson” var viktigt för många av föräldrarna, det hjälpte dem att klara av sin 

situation då deras barn hade cancer. ”Kontaktpersonen” skulle helst vara utbildad inom 

vården. och fungera som ett stöd när föräldrarna hade det jobbigt (Gannoni & Shute 2009, 
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Soanes et al. 2009). I början av barnets sjukdomsförlopp kunde det vara svårt för föräldrarna 

att veta vem de skulle vända sig till för att få adekvat hjälp. Många föräldrar föredrog ett 

socialt stöd i form av en socialarbetare (Soanes et al. 2009). Det framkom i Aguilar-Vafaie´s 

(2008) studie, där syftet var att påvisa eventuella skillnader mellan mödrar och fäders 

copingstrategier, att fäderna använde sig mer av socialtstöd som coping än vad mödrarna 

gjorde. Även Brody och Simmons (2007) skrev att det sociala stödet var viktigt för fäder för 

att klara av situationen. 

Att ha ett brett nätverk runt omkring sig hjälpte fäderna och att personer i deras närhet visade 

medlidande var av stor vikt för att kunna upprätthålla en känslomässig och psykisk stabilitet. I 

Neil-Urban och Jones´s (2002) studie framkom det under gruppsessioner med fäder att 

fäderna fann mycket stöd i att få prata med andra fäder som gick igenom samma sak. Genom 

att prata med någon i samma situation kunde de utbyta kunskap av sina egna erfarenheter till 

varandra och i och med det kunde de lättare handskas med situationen.  

I det tidiga skedet av sjukdomen var krisinterventioner någonting som föräldrarna ansåg som 

mycket viktigt och som en självklarhet att bli erbjuden. Ett professionellt stöd både innanför 

sjukhusets väggar och utanför var till stor hjälp för att hantera situationen, till exempel ett 

psykosocialt team (Forinder & Lindahl Norberg 2009). Sjuksköterskans tillgänglighet var av 

stor vikt för en del föräldrar när de skulle handskas med deras barns sjukdom (Freeman et al. 

2004, Patterson et al. 2003). Stöd från vänner, släkt och sjukvårdsprofessioner var viktigt för 

föräldrarna, som ovan nämnts. Dock skriver Wong och Chan (2006) i sin studie att för en del 

föräldrar räckte inte enbart stöd från de här personerna utan de fann stöd i att få prata med 

andra föräldrar i liknande situationer. Genom konversationer med andra föräldrar i liknande 

situationer kunde de lättare handskas med sin egna svåra situation. 

En del föräldrar tyckte även att situationen blev lättare att handskas med om de hade 

möjlighet att hjälpa andra personer i liknande situationer (Miedema et al. 2010).  

Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005) har gjort en studie där de testade om stödjande 

intervjuer fungerade som en copingstrategi för de drabbade föräldrarna. Intervjuerna var 

uppskattade och hjälpte föräldrarna i deras kamp genom att de fick komma undan från 

vardagen en stund och få berätta om hur just de upplevde sin situation. Att bli intervjuad av 

professionella personer som ställde frågor de inte hade blivit frågade förut var till stor hjälp 

ansåg många. 
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3.1.2 Andligt stöd 

I flera av artiklarna framkom det att tron på en högre makt var en viktig och hjälpande faktor. 

Tron gav föräldrarna styrkan att klara av vardagen. Kyrkan och församlingen gav föräldrarna 

ett stöd genom böner och det medförde en inre ro hos de drabbade föräldrarna (Patterson et al. 

2003, Patistea 2004, Lin et al. 2010).  

Freeman et al. (2004) skriver i sin studie att det fanns föräldrar som kände att stöd från präster 

var av stor vikt och att böner hjälpte dem i den svåra situationen. I Lin et al´s (2010) studie 

skriver de att många kvinnor ansåg att religionen var av stor vikt, för att lättare kunna 

handskas med situationen. Det framkom även i Aguilar-Vafaie´s (2008) studie, där mödrars 

och fäders copingstrategier jämfördes, att mödrarna lade större vikt vid religiös coping än vad 

fäderna gjorde. 

Att tro på Gud gav hopp åt föräldrarna och en förälder sa i en av artiklarna (Patterson et al. 

2003),  

 

” I truly believe it´s by the grace of God. If I did not have a personal relationship with the 

Lord, I never could have done this” (Patterson et al. 2003.s. 401).  

 

Kyrkan fungerade för en del föräldrar som en plats där de kunde förnya sina krafter och få 

tillbaka styrkan, för att orka med barnets sjukdomsprocess. Tron hjälpte dem att hantera 

verkligheten. En kvinna i en av artiklarna sade att föräldrarnas fokus inte fick ligga på varför 

deras barn hade drabbats, för enligt henne så händer hemska saker även troende personer och 

det är ingenting man kan göra någonting åt (Schneider & Mannell 2006).  

Det fanns även föräldrar som förhandlade med Gud och ansåg att det hjälpte dem i den svåra 

situationen (Miedema et al.2010). 

 

3.1.3 Att få visa sina känslor som förälder 

Patterson et al. (2003) och Lindahl Norberg et al. (2004) skriver båda att föräldrarnas svåra 

situation kan underlättas om föräldrarna tillåts att få visa sina känslor, de måste få gråta och 

vara arga. I Neil-Urban och Jones´s (2002) studie som handlar om vad män använder sig av 

för copingstrategier, beskrev de att många män tyckte det var viktigt att få gråta för att klara 

av sin situation då deras barn hade cancer. Många av fäderna kände att de inte kunde gråta 

öppet då de ville vara ett stöd för sin omgivning. De kämpade med att vara starka på samma 

gång som de höll tillbaka sina känslor.  
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”My wife wears her emotions on her sleeve, so I cannot go there. I don´t want her to fall 

apart. So I cry privately a lot” (Neil-Urban och Jones. 2002. s. 99). 

Några föräldrar föredrog att skriva dagböcker för att få ut alla sina känslor, andra valde en 

speciell person som de kunde visa alla sina känslor inför och på så sätt handskas med 

situationen. Vissa föräldrar kände att det var viktigt att glädjas åt sådant som gick bra, till 

exempel en lyckad behandling (Pattersson et al. 2003). Att använda humor och att fira olika 

händelser i sjukdomsprocessen som var positiva för att distrahera de negativa känslorna och 

orka med situationen var även någonting som Miedema et al. (2010) tog upp som viktigt. 

Genom att skriva om den situationen de befann sig i kände en del föräldrar att stressen 

minskade och så även pressen de kände (Miedema et al. 2010). Många föräldrar hade ett stort 

behov av att få uttrycka sina känslor verbalt (Forinder & Lindahl Norberg 2009). 

När den emotionella stressen var högre visade det sig i Lindahl Norbergs et al´s. (2004) studie 

att fler föräldrar valde att använda sig av att uttrycka mer emotionella negativa känslor, så 

som ilska. Genom att de fick uttrycka sina negativa känslor underlättades stressen och barnets 

cancerprocess vart lättare att handskas med. 

Det fanns föräldrar som även föredrog att förbereda sig för det värsta. Genom att de gjorde det 

så kunde ingenting som handlade om deras barns cancer komma som en negativ överraskning, 

i och med detta kunde föräldrarna bättre handskas med barnets cancerprocess (Miedema et al. 

2010). 

 

“I always tried to think about the worst-case scenario, so that, if things weren´t quite that 

bad, I felt better” (Miedema et al. 2010.s. 202). 

 

3.1.4 Jämförande tillvägagångssätt 

En del föräldrar fann hjälp i att jämföra sin situation med andra familjer som befann sig i en 

svårare situation. Föräldrarna insåg då att de inte är ensamma om att ha det jobbigt. En del 

fann styrka i att läsa om andra familjer med samma öde och där barnet i slutändan hade 

övervunnit sin sjukdom (Gannoni & Shute 2009, Miedema et al. 2010). Wong och Chan 

(2006) tar upp i sin studie att en del föräldrar använde sig av ”kognitiv omdefiniering”. 

”Kognitiv omdefiniering” handlar om att föräldrarna accepterade barnets cancer diagnos men 

gjorde om den till mer fördelaktig, genom att föräldrarna jämförde sina barns cancer 

diagnoser med mer allvarliga diagnoser som kunde drabba barn. När föräldrarna använde sig 

av den här strategin insåg många föräldrar att det fanns andra som hade det värre och deras 

situation blev mer uthärdlig och lättare att hantera. Även Patterson et al. 2003 skriver om hur 
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viktigt det var för föräldrar att jämföra sig med andra i en liknande situation för att kunna 

handskas med sin egen.  

 

” you walk around and beat yourself against the wall, asking why, and you feel so bad… and 

then you listen to other folks´ stories, you say, “ Wow! Whoa, wait a minute, this is not really 

bad”… you listen to these other parents´ stories and you find that you need to count your 

blessings… as hard as things seem, there´s always somebody going through something a heck 

of a lot worse than yours” (Patterson et al. 2003. s. 401). 

 

3.1.5 Positivt tänkande 

Positivt tänkande hjälpte många föräldrar att klara av den svåra situationen de befann sig i. 

Tanken på att deras barn får den bästa vården var en mycket tröstande tanke och även tankar 

som att ”mitt barn kommer att överleva” och att tänka att ”det kommer att ordna sig” var 

tröstande tankar för föräldrarna (Patistea 2004, Miedema et al. 2010, Wong & Chan 2006). 

Att även försöka vända den svåra situationen till någonting positivt hjälpte en del föräldrar, 

genom att tänka att det jobbiga de går igenom kommer att bidra till en erfarenhet, både för 

familjen men framförallt för det sjuka barnet. Att även behålla hoppet var det många som 

ansåg som mycket viktigt för att orka och känna tillförsikt inför framtiden (Miedema et al. 

2010, Wong & Chan 2006).  

För en del föräldrar var det viktigt att acceptera situationen de befann sig i och försöka göra 

sin vardag så normal som möjligt för att kunna leva med ett sjukt barn (Forinder & Lindahl 

Norberg 2009, Miedema et al. 2010). Genom att acceptera den svåra situationen föräldrarna 

befann sig i och känna att det fanns en framtid som de aktivt kunde planera kände en del 

föräldrar att situationen blev lättare att handskas med (Wong & Chan 2006).  

 

3.1.6 Undvikande coping 

Föräldrar kunde förneka den jobbiga situationen i hopp om att den skulle försvinna 

(Pattersson et al. 2003, Miedema et al. 2010). Många kände att de ville undvika och ibland fly 

de jobbiga känslorna och verkligheten när deras barn hade cancer. En del föräldrar kände att 

kunskapen de fick om barnets cancer diagnos blev för mycket, de kunde då drabbas av rädsla 

vilket i sin tur kunde leda till ett undvikande beteende (Miedema et al. 2010, Lindahl Norberg 

2004, Wong & Chan 2006). Miedema et al. (2010) skriver att det fanns de föräldrar som 

använde sig av olika substanser för att orka med den jobbiga situationen som de befann sig i. 
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Exempel på substanser kunde vara bland annat alkohol och tobak. Det fanns även de föräldrar 

som kände att de måsta få bryta ihop emellanåt för att orka. 

 

 3.1.7 Att söka information 

För många föräldrar var det av stor vikt att få veta vad som kommer att hända deras barn och 

vad barnets sjukdom innebar, för att kunna handskas med barnets sjukdomsprocess. Det var 

inte alltid föräldrarna kände att de kunde få den informationen från vårdpersonal och vände 

sig då till den information de kunde få från olika webbsidor. En del föräldrar tyckte dock att 

informationen de fick från webbsidorna inte alltid var av bästa kvalité. De hade velat ha hjälp 

av kunnig personal om vilka relevanta webbsidor som fanns att tillgå kring deras barns 

sjukdom (Soanes et al. 2009). Även Patterson (2003) skriver i sin artikel om att föräldrar till 

cancersjuka barn fann hjälp och stöd i att ha en webbsida att tillgå, där andra föräldrar i 

liknande situationer fanns att diskutera med. 

Att ha kontroll över situationen genom att till exempel söka information om cancern och 

cancerns prognos hjälpte många att handskas med den svåra situationen. Information från 

vänner, böcker och internet var vanliga informationskällor (Miedema et al. 2010, Wong & 

Chan 2006). Även Lindahl Norberg et al. (2004) skriver i sin studie om hur viktigt det var för 

en del föräldrar att snabbt ta över kontrollen genom att reda ut de problem som fanns, för att 

må bättre. Detta förekommer oftast då föräldrarna är mindre påverkade av stress och ångest. 

Neil-Urban och Jones (2002) skriver i sin studie att speciellt många fäder ansåg att det var av 

stor vikt för dem att de fick information om bland annat barnets diagnos och sjukdomsprocess 

för att klara av den svåra situationen. Även Brody och Simmons (2007) styrker Neil-Urban 

och Jones´s (2002) studie om vikten av att fäderna fick information om barnets 

sjukdomsprocess. I Wong och Chan´s (2006) studie tar de upp att en del föräldrar föredrog att 

analysera situationen logiskt och bryta ner det som kändes överväldigande så att det blev 

lättare att hantera. Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005) har gjort en studie där de ville se 

vad föräldrar tyckte om webbsidor som en copingstrategi för att handskas med den svåra 

situationen. De utformade en pedagogisk och informativ webbsida där föräldrar kunde få 

information om cancer och få möjlighet att prata med sjukvårdspersonal som var involverad i 

behandlingen av deras barn. De kunde även kommunicera med utomstående personer till 

exempel andra föräldrar som befann sig i en liknande situation. Många föräldrar tyckte att 

kommunikationen som webbsidan erbjöd var till stor hjälp och en del uppskattade även den 

information som webbsidan erbjöd. 
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3.2 Kvalitetsbedömning av de valda artiklarna 

Sex av de valda artiklarna var kvantitativa och hade enkäter som datainsamlingsmetod (Lin et 

al. 2010, Svavarsdottir & Sigurdardottir 2005, Lindahl Norberg et al. 2004, Freeman et al. 

2004, Aguilar-Vafaie 2008, Patistea 2004).  

 

Nio av de valda artiklarna var kvalitativa och hade intervjuer som datainsmalingsmetod 

(Schneider & Mannell 2005, Gannoni & Shute 2009, Forinder & Lindahl Norberg 2009, 

Brody & Simmons 2007, Soanes et al. 2009, Patterson et al. 2003, Neil-Urban & Jones 2002, 

Miedema et al. 2010, Wong & Chan 2006). Två artiklar hade även dagböcker som 

datainsmalingsmetod (Wong & Chan 2006, Schneider & Mannell 2005). 

 

Tabell 2. Sammanställning av resultatartiklarnas författare, årtal, titel, design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp, dataanalys och kvalitetsbedömning 

Författare/

Årtal 

Titel Data-

insamlingsmetod/ 

Design 

Undersöknings-

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedömning 

E.Patistea, 

2004  

 

 

Description and 

adequacy of 

parental coping 

behaviors in 

childhood 

leukaemia 

Kvantitativ, 

Strukturerade 

enkäter med öppna 

och slutna frågor, 

Jämförande, 

Beskrivande 

41 mödrar, 

30 fäder  

T-test, 

Mann-Whitney U 

test,  

Kruskal-wallis 1-

way ANOVA 

Hög 

L. Soanes, 

D. Hargrave, 

L.Smith & 

F. Gibson,  

2009 

What are the 

experiences of the 

child with a brain 

tumour and their 

parents? 

Kvalitativ, 

Longitudinell, 

Förberedande och 

beskrivande studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

10 Barn,  

9 mödrar, 

9 fäder  

Tematisk 

innehållsanalys 

Hög 

A.C. Brody 

& L.A. 

Simmons, 

2007 

 

Family resiliency 

during childhood 

cancer: the father´s 

perspective 

Kvalitativ, 

Semistrukturerade 

intervjuer,  

Intervju guide, 

Beskrivande 

8 Fäder 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Medel 

S. Neil-

Urban, J.B. 

Jones,  

2002 

 

Father-to-father 

support: Fathers of 

children with 

cancer share their 

experience 

Kvalitativ,  

Guidade av en 

enkät med öppna 

och slutna frågor, 

Inspelade grupp 

sessioner,  

Intervjuer 

(fokusgrupper) 

7 fäder,  

2 styvfäder, 

1 morfader/ 

farfader 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Medel 

K. Freeman, 

C. O´Dell, 

C. Meola,  

2004 

 

Childhood brain 

tumors: Parental 

concerns and 

stressors by phase 

of illness 

Kvantitativ,  

Enkät, 

Beskrivande,  

Jämförande 

78 mödrar,  

54 fäder  

Wilcoxon rank 

sum test, 

Kruskal-Wallis 

tests, 

Spearman rank 

correlations,  

Wilcoxon signed 

rank tests 

Hög 
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Författare/ 

Årtal 

Titel Data- 

insamlingsmetod/ 

Design 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedömning  

U. Forinder, 

A. Lindahl 

Norberg, 

2009 

 

”Now we have to 

cope with the rest 

of our lives”. 

Existential issues 

related to parenting 

a child surviving a 

brain tumour 

Kvalitativ, 

Semi strukturerade, 

Intervjuer, 

en intervju guide 

med öppna och 

slutna frågor, 

Beskrivande 

7 mödrar, 

 4 fäder  

Induktiv, 

Tematisk analys  

Hög 

A. Lindahl 

Norberg, F. 

Lindblad, 

K.K. 

Boman, 

2004 

 

Coping strategies in 

parents of children 

with cancer 

Kvantitativ, 

Enkät, 

Jämförande 

224 mödrar,  

171 fäder  

ANOVA, 

Korrelations 

analyser 

(Pearson),  

Oberoende t-test 

Hög 

A.F. 

Gannoni, 

R.H. Shute, 

2009 

 

Parental and child 

perspectives on 

adaptation to 

childhood chronic 

illness: A 

qualitative study 

Kvalitativ, 

Semi strukturerade 

intervjuer, 

Beskrivande 

14 Barn,  

18 föräldrar 

Innehållsanalys Hög 

M.A. 

Schneider, 

R.C. 

Mannell, 

2006 

 

Beacon in the 

storm: An 

exploration of the 

spirituality and faith 

of parents whose 

children have 

cancer 

Kvalitativ, 

förberedande, 

Semi-strukturerade 

intervjuer,  

Bakgrundsdata, 

Dagböcker, 

Beskrivande  

 

8 mödrar, 

4 fäder 

Triangelmätning, 

Innehållsanalys, 

Fenomenologisk, 

Hermeneutisk 

analys 

Hög 

J.M. 

Patterson, 

K.E. Holm, 

J.G. Gurney, 

2004 

 

The impact of 

childhood cancer on 

the family: A 

qualitative analysis 

of strains, 

resources, and 

coping behaviors 

Induktiv,  

kvalitativ, 

Beskrivande,  

Telefonintervjuer, 

semi-strukturerade 

intervjuer i fokus 

grupper 

26 barn, 

45 föräldrar 

Innehållsanalys Hög 

E.K. 

Svavarsdotti

r, A. 

Sigurdardotti

r,  

2005 

 

The feasibility of 

offering a family 

level intervention to 

parents of children 

with cancer 

Kvantitativ,  

Deskriptiv 

Longitudinell, 

Enkäter, 

Jämförande 

10 mödrar, 

9 fäder, 

8 sjuksköterskor 

Beroende t-test  Hög 

L. Lin,  

C-H. Yeh, 

M.H. 

Mishel, 2010 

 

Evaluation of a 

conceptual model 

based on Mishel´s 

theories of 

uncertainty in 

illness in a sample 

of Taiwanese 

parents of children 

with cancer: A 

cross-sectional 

questionnaire 

survey 

Kvantitativ, 

Deskriptiv, 

Jämförande, 

Longitudinell, 

Tvärsnittstudie, 

Enkäter 

205 mödrar, 

96 fäder, 

226 barn 

Chi 2 –test, 

Beroende t-test 

Hög 



15 
 

 

 

Författare/ 

Årtal 

Titel Data- 

insamlingsmetod/ 

Design 

Undersöknings- 

grupp 

Dataanalys Kvalitets- 

bedömning  

B. Miedema, 

R. Hamilton, 

P. Fortin,  

J. Easley,  

M.Matthews

,2010 

“You can only take 

so much, and it 

took everything out 

of me”: Coping 

strategies used by 

parents of children 

with cancer 

Kvalitativ, 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor, 

Beskrivande 

28 familjer Tematisk 

innehållsanalys 

Hög 

M. Wong & 

S. Chan, 

2005 

The qualitative 

experience of 

Chinese parents 

with children 

diagnosed of cancer 

Kvalitativ, 

Beskrivande, 

Intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor, 

Dagböcker  

1fader, 

8 mödrar   

Innehållsanalys Hög  

M.E 

Aguilar-

Vafaie, 

2008 

Coping –Health 

inventory for 

parents: Assessing 

coping among 

Iranian parents in 

the care of children 

with cancer and 

introductory 

development of an 

adapted Iranian 

coping-health 

inventory for 

parents 

Kvantitativ, 

Enkäter, 

Beskrivande, 

Jämförande 

55 mödrar, 

20 fäder 

Chi 2 – test, 

Oberoende t-test 

Hög 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Huvudresultatet i studien visade att föräldrar till barn med cancer använder sig av olika 

copingstrategier. Copingstrategierna är socialt stöd, andligt stöd, att få visa känslor som 

förälder, jämförande tillvägagångssätt, positivt tänkande, undvikande coping och att söka 

information. Copingstrategier användes för att orka med den jobbiga och svåra situationen, då 

deras barn hade cancer. Stöd från både sjukvården och övriga instanser var viktiga för 

föräldrarna. Även vänskapskretsen, släkten och andra föräldrar som befann sig i en liknande 

situation, hade en viktig roll för att ge stöd och styrka. För en del föräldrar gav stöd från 

kyrkan och församlingen, dem styrka och tröst under barnets sjukdomsprocess. Det var också 
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viktigt att få uttrycka sina känslor, till exempel ilska och sorg, men även ibland låta sig 

glädjas åt positiva händelser inom sjukdomsförloppet. En del kände en tröst i att jämföra sig 

med andra personer som befann sig i en liknande, eller eventuellt sämre situation. Genom 

jämförelse fick föräldrarna insikt i att de inte var ensamma och att det fanns de som hade det 

värre. Det fanns även de som ansåg att det var viktigt att glädjas åt positiva händelser och att 

främja ett positivt tänkande. Genom att de behöll en positiv attityd blev det lättare för 

föräldrarna att leva med situationen. För en del föräldrar blev diagnosen av att deras barn har 

cancer överväldigande och de valde då att undvika och/eller fly situationen, ibland genom att 

ta till olika substanser, som till exempel alkohol. Informationssökande var en strategi som en 

del föräldrar använde sig av för att orka med situationen. Informationskällan kunde vara bland 

annat sjukvårdspersonal, internet och böcker. 

 

4.2 Resultat diskussion 

Patistea (2004) skriver i sin studie om olika copingstrategier som föräldrar tyckte var till 

mindre hjälp i en krissituation. Göra saker med sin familj, prata med andra personer som 

befinner sig i en liknande situation, ansåg en del föräldrar som sämre copingstrategier. Dock 

säger Wong och Chan (2006) i sin studie bland annat att föräldrarna i deras studie ansåg att 

det var viktigt att få prata med andra personer i liknande situationer och utifrån det få stöd och 

styrka. Miedema et al. (2010) skriver i sin studie att en del av föräldrarna kände ett stort 

behov av att få behålla ett så normalt familjeliv som möjligt, att få göra saker med familjen 

som andra familjer med friska barn gör. För de här föräldrarna var det deras räddning för att 

klara av situationen. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att valet av 

copingstrategier som föräldrar till barn med cancer gör är individuellt, vilket de tre ovan 

nämnda artiklarna påvisar. Det är viktigt att sjuksköterskor har det i beaktande när de möter 

dessa föräldrar, så att de kan förstå föräldrarnas reaktioner och handlingar och genom det 

finnas där som ett stöd. 

När det kommer till stöd så finns det att tillgå på många olika sätt och det är individuellt vad 

individen föredrar. Ett stöd kan komma från exempelvis vänner, familjemedlemmar och från 

sjukvården och föräldrarna söker då oftast ett känslomässigt stöd från dem (Gannoni & Shute 

2009, Patterson et al. 2003, Wong & Chan 2006, Freeman et al. 2004). Ganoni och Shute 

(2009) skriver i sin studie att många föredrog stödgrupper som ett alternativt stöd. Dock 

skriver de även att en del föräldrar föredrog att inte söka stöd i olika stödgrupper. De kände 

att de tillbringade all sin tid på sjukhuset och den tid de inte spenderade med sitt sjuka barn 
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ville de bort från sjukhusmiljön. Även stöd från kyrkan och församlingen var av stor vikt för 

en del föräldrar (Pattersson et al. 2003, Patistea 2004, Lin et al. 2010). 

 

Det fanns även de föräldrar som hade ett större behov av att få visa känslor, så som ilska och 

sorg till exempel (Patterson et al. 2003, Lindahl Norberg et al. 2004). En del föredrog att 

uttrycka sina känslor verbalt (Forinder & Lindahl Norberg 2009), andra föredrog att skriva 

dagböcker eller att ha en speciell person som de kunde uttrycka sina känslor inför (Pattersson 

et al. 2003).  

 

En del föräldrar föredrog att jämföra sig med andra föräldrar i en liknande eller svårare 

situation, för att klara av situationen bättre (Patterson et al. 2003, Gannoni & Shute 2009, 

Miedema et al. 2010). Genom att de jämförde sin situation med föräldrar som befann sig i en 

värre situation, insåg många föräldrar att de inte var värst drabbade och deras situation blev 

mer uthärdlig (Wong & Chan 2006).  

 

För en del föräldrar var hoppet bland det viktigaste. Genom att hoppet fanns kvar kände 

många att de vågade planera inför en framtid med deras sjuka barn, vilket gav dem styrkan att 

kämpa för det sjuka barnets och föräldrarnas egna välmående. Hoppet gav även föräldrarna 

tröst och ork, tack vare det vågade föräldrarna tro på tanken att deras barn skulle överleva 

cancern (Miedema et al. 2010, Wong & Chan 2006). Dock finns det föräldrar i Van-Dongen 

Melman et al´s. (1998) studie som anser att planering inför framtiden inte var att föredra, då 

de var medvetna om att framtiden var oviss och snabbt kunde ta en ny sämre vändning. De 

här föräldrarna ansåg att det var viktigare för dem att leva lyckliga nu istället för att vänta med 

det, för att de skulle orka med den nuvarande situationen.    

 

När en person befinner sig i en krissituation kan de ta till flykt eller undvikande coping som 

hjälp för att bemästra situationen. Miedema et al. (2010) tar i sin studie upp om den 

undvikande copingstrategin. Dock skriver även Miedema et al. (2010) att en undvikande 

copingstrategi kan vara ett sämre val för en del. Undvikande kan leda till ett sammanbrott på 

grund av att samhällets krav blir för stora och deras undvikande beteende accepteras inte från 

samhället. Det kan leda till att föräldrarna blir deprimerade eller att de i värsta fall börjar 

överväga självmord som en utväg ur den krissituation de befinner sig i. Som tidigare nämnts 

är det inte bara det sjuka barnet som har förväntningar på föräldrarna utan även 

vårdpersonalen (Reitan & Shölberg 2003). Författarna till föreliggande litteraturstudie vill 
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upplysa om att det är av stor vikt att vårdpersonal uppmärksammar dessa föräldrar och inte 

har för höga förväntningar på dem. Genom att de blir uppmärksammade kan vårdpersonalen 

stötta dem och finnas där, så att de inte känner sig ensamma och eventuellt tar till flykt på 

grund av pressen och i värsta fall självmord. 

 

Information ansågs som en viktig copingstrategi för en del föräldrar. Föräldrarna kände att de 

ville ha kontroll över situationen för att kunna handskas med den. Genom att söka fakta om 

diagnosen och barnets sjukdomsprocess fick de en känsla av kontroll (Miedema et al. 2010, 

Wong & Chan 2006). Miedema et al. (2010) skriver även i sin studie att en del föräldrar ansåg 

att söka information som en copingstrategi som enbart negativ. Då de kom över negativ fakta 

om barnets cancerdiagnos, ledde det till att föräldrarna blev mer oroliga och stressade. Alla 

individer är olika och använder sig därför av olika copingstrategier, vilket även framkommer i 

föreliggande litteraturstudie. Någonting som även bör belysas är att det kvinnliga och manliga 

könet kan ha olika strategier, i det här fallet alltså mödrar och fäder.  

Lin et al. (2010) och Aguilar-Vafaie (2008) tar upp i sina studier att mödrar verkar använda 

sig mer av religiös coping än fäder. Fäder verkar enligt Aguilar-Vafaie (2008) använda sig 

mer av stöd som coping. Forinder och Lindahl Norberg (2009) och även Van Dongen-

Melman et al. (1998) tar upp i sina studier att om föräldrarna inte är medvetna om att de kan 

använda sig av olika copingstrategier, kan det leda till en känsla av ensamhet och bli en 

onödig stressfaktor. Författarna anser att det här är en onödig påfrestning i den redan jobbiga 

situationen. Därför vill författarna upplysa om vikten av att sjukvårdspersonal skall ha 

kunskap om olika copingstrategier. Har de den kunskapen så kan de i sin tur informera 

föräldrarna om att de kan hantera situationen olika och det kan minska deras känsla av 

ensamhet. Sjuksköterskor som har den här kunskapen kan även vid behov undervisa föräldrar 

i olika copingstrategier. Copingstrategierna hjälper i sin tur föräldrarna att handskas med den 

jobbiga situationen.  

 

4.2.1 Kvalitetsgranskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att mer ingående granska artiklarnas 

datainsamlingsmetoder i relation till artiklarnas syfte och frågeställningar. Artiklarnas 

undersökningsgrupp i form av deltagarantal analyserades även i relation till deras valda 

datainsamlingsmetod. 
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I en kvantitativ studie är målet att fånga samband, fördelning och variation med hjälp av olika 

mätinstrument. De personer som deltar i undersökningen har valts ut från en representativ 

befolkningsgrupp genom olika urval (Nationalencyklopedin 2011). De kvantitativa studierna 

forskar i sådant som kan beskrivas i form av siffror (Eliasson 2010). När en kvantitativ studie 

görs finns det inte några direkta regler för hur stort deltagarantalet skall vara. Dock anses det 

vara en fördel om antalet deltagare är så stort som möjligt för att ge ett trovärdigt resultat. Om 

forskarna använder ett större deltagarantal kommer den representerade populationen att bli 

mer trovärdig (Polit & Beck 2008). Även Olsson och Sörensen (2008) styrker att en 

kvantitativ studie skall ha ett stort antal deltagare. Enligt författarna ansågs de valda 

kvantitativa artiklarna (Lin et al. 2010, Lindahl Norberg et al. 2004, Freeman et al. 2004, 

Aguilar-Vafaie 2008, Patistea 2004, Svavarsdottir & Sigurdardottir 2005) ha en bra kvalité 

angående deras valda datainsamlingsmetod i form av enkäter. Dock ställde sig författarna lite 

tveksamma till Patistea (2004) som med sitt syfte bland annat ville ta reda på föräldrars 

upplevelser av att leva med ett barn med cancer då hon använder sig av enkäter som 

datainsamlingsmetod. Författarna anser att semi-strukturerade intervjuer kunde vara ett bättre 

alternativ som datainsamlingsmetod för att besvara syftet. 

 

De kvantitativa artiklarnas deltagarantal bör enligt Polit och Beck (2008) och Olsson och 

Sörensen (2008) vara så stort som möjligt, för att ge resultatet högre trovärdighet. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie anser att 70 deltagare skulle vara minimum för att artiklarna 

skulle anses som trovärdiga. Enligt Olsson och Sörensen (2008) är det vanligast att en 

kvantitativ studie har ett större deltagarantal än en kvalitativ studie. Polit och Beck (2008) tar 

även upp att en kvalitativ studie kan ha ett deltagarantal på ca 50 deltagare. Utifrån dessa två 

referenser baserade författarna till föreliggande litteraturstudie sitt val av 70 deltagare som 

minimum. Enligt författarna hade fem av de sex kvantitativa artiklarna ett acceptabelt 

deltagarantal (Lin et al. 2010, Lindahl Norberg et al. 2004, Freeman et al. 2004, Aguilar-

Vafaie 2008, Patistea 2004). Svavarsdottir och Sigurdardottir´s (2005) deltagarantal var 27, 

där av ansåg författarna att deltagarantalet var för lågt för att ge ett trovärdigt intryck. Dock 

uppmärksammade författarna att studien av Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005) var en 

longitudinell studie. En longitudinell studie innebär att en stor del information samlas in under 

en längre tid (Polit & Beck 2008). I och med detta ansåg författarna att studiens trovärdighet 

inte sjönk allt för mycket trots det låga deltagarantalet, då det ligger mycket arbete bakom en 

longitudinell studie.  
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Inom kvalitativ forskning strävar forskaren efter att få beskrivande data, forskaren vill få fram 

deltagarnas egna ord, både skrivna och talade, upplevelser och beteendemönster (Olsson & 

Sörensen 2008). Kvalitativa metoder är att föredra då forskaren vill förstå sammanhang som 

inte kommer fram på en gång, utan sammanhang som stegvis träder fram (Eliasson 2010). 

Deltagarantalet i en kvalitativ studie kan variera beroende på bland annat studiens syfte och 

urvalsmetoden. Dock finns det inte någon regel angående minimum för deltagarantalet (Polit 

& Beck 2008). Enligt författarna hade alla de nio kvalitativa artiklarna (Schneider & Mannell 

2005, Gannoni & Shute 2009, Forinder & Lindahl Norberg 2009, Brody & Simmons 2007, 

Soanes et al. 2009, Patterson et al. 2003, Neil-Urban & Jones 2002, Miedema et al. 2010, 

Wong & Chan 2006) en godtagbar datainsamlingsmetod i form av intervjuer och dagböcker, i 

relation till deras syfte och frågeställningar.  

 

Kvalitativa artiklar kan ha olika deltagarantal och det finns inte någon direkt regel på hur 

många de egentligen skall innehålla. Beroende på hur de kvalitativa studierna utförs kan olika 

deltagarantal användas (Polit & Beck 2008). Polit och Beck (2008) skriver att en del 

kvalitativa studier kan ha mellan 25-50 deltagare och andra mellan 20-30 deltagare till 

exempel. Till följd av detta valde författarna till föreliggande studie att deltagarantalet bör 

vara ca 20-25 för att behålla en trovärdighet och bättre kvalité. Polit och Beck (2008) skriver 

att vid en longitudinell studie är ett lägre deltagarantal acceptabelt då mycket information 

samlas in under en längre tid. Även vid fenomenologiska studier var ett lågt deltagarantal 

acceptabelt, ungefär runt tio. Av de nio kvalitativa artiklarna var det fem som hade ett 

godtagbart deltagarantal enligt författarna (Schneider & Mannell 2005, Gannoni & Shute 

2009, Miedema et al. 2010, Soanes et al. 2009, Patterson et al. 2003). De resterande fyra 

artiklarna (Forinder & Lindahl Norberg 2009, Brody & Simmons 2007, Wong & Chan 2006, 

Neil-Urban & Jones 2002) hade ett deltagarantal som var under 20 personer. Dock hade Neil-

Urban och Jones (2002) ett deltagarantal på 10 och använde sig av intervjuer i fokusgrupper, 

där de valde att ha fem i varje grupp. Polit och Beck (2008) säger att när intervjuer utförs i 

fokusgrupper bör deltagarantalet vara mellan 6-12 deltagare. Där av ansåg författarna till 

föreliggande litteraturstudie att Neil-Urban och Jones (2002) var på gränsen och de hade 

föredragit att de hade hållit sig till Polit och Becks (2008) rekommendationer för att ge deras 

artikel en mer trovärdighet.  
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4.3 Metoddiskussion  

Författarna valde att använda sig av de två största databaserna inom omvårdnad PubMed och 

CINAHL. Nackdelen med att använda enbart två databaser vid artikelsökningarna kan vara att 

en del artiklar gick förlorade. Dock resonerade författarna att om det finns bra artiklar i andra 

databaser så borde även de komma upp i PubMed och CINAHL, eftersom de är de största 

databaserna inom omvårdnad. Det vara svårt att hitta artiklar på deras valda ämne coping hos 

föräldrar till barn med cancer. Det kan ha att göra med det faktum att artiklarna bara fick vara 

skrivna på 2000-talet och ytterst få hade en titel som stämde överens med författarnas syfte 

och frågeställningar. Det försvårade sökandet efter artiklar som besvarade syftet och 

frågeställningarna. Möjligen har mindre forskning gjorts inom detta område, eftersom det är 

känsligt och därför kan leda till att färre föräldrar ställer upp på empiriska studier.  

Författarnas inklusionskriterier var bland annat att artiklarna fick beröra föräldrar från hela 

världen. I och med det framkom fakta från många länder, så som bland annat Island, England, 

Grekland, Taiwan, USA, Kina och Sverige, vilket var bra då resultatet blev mer 

världsomfattande.   

Författarna valde att basera sitt resultat på artiklar skrivna under 2000-talet. Anledningen till 

det var att artiklarna skulle innehålla information som var relevant för vår tid och omfatta den 

senaste forskningen. Båda författarna läste alla artiklarna ur det första urvalet vilket bestod av 

18 artiklar, de bildade sig sedan en egen uppfattning som de diskuterade kring, för att kunna 

sammanställa sitt resultat. De artiklarna som inte svarade på syftet och frågeställningarna, det 

vill säga tre stycken, uteslöts i det här skedet av artikelgranskningsprocessen. Genom att 

författarna diskuterade om artiklarnas resultat så blev uttagen information från artiklarna mer 

korrekt eftersom artiklarnas resultat hade granskats och tolkats av båda författarna. De 15 

artiklar som inkluderades i studien var både kvalitativa och kvantitativa. Fördelen med att ha 

kvalitativa artiklar är att de vanligen berör personers upplevelser och känslor. Fördelarna med 

kvantitativa artiklar är att de ofta har ett bredare deltagarantal och kan ha ett mer jämförande 

och sambandssökande resultat. Genom att kombinera både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

ansåg författarna att de fick ett bredare resultat. 

 

4.4 Allmändiskussion  

Fokus idag inom vården ligger på patienten och det klagas en del på att sjukvården inte ser de 

anhöriga. Det finns inte heller någon specifik definition angående de anhörigas roll inom 

vården. Idag avsätts ingen tid för de anhöriga i sjuksköterskornas bemanningsplan, trots att de 
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anhöriga har en viktig roll i den sjukes sjukdomsprocess. De anhörigas roll är någonting som 

måste upplysas mer inom vårdutbildningar (Almås 2002). 

Joyce Travelbee skrev redan år 1966 i sin omvårdnadsteori att anhöriga hade en central roll i 

den sjukes liv och tillfrisknande. Hon sade att den sjuke är en del av familjen och att familj 

och den sjuke inte skall skiljas åt. Travelbee sade även att både familjen och samhället är 

mottagare av omvårdnaden och inte enbart patienten (Almås 2002, Kristoffersen et al. 2006). 

Författarna vill påvisa vikten av att se de anhöriga, i den här studien är de föräldrarna som är i 

fokus. Föräldrar har en viktig roll i barnets liv och sjukdomsprocess, därför anser författarna 

att det är extra viktigt att involvera föräldrarna i vården. Har sjuksköterskan kunskap om hur 

föräldrarna lättare kan klara av sin jobbiga situation, och förmedlar det till föräldrarna, leder 

det troligtvis till att de orkar stödja sitt sjuka barn genom hela sjukdomsprocessen. Författarna 

tror att det är mycket viktigt för barnets tillfrisknande att föräldrarna orkar med den svåra 

situationen som deras barns cancer innebär.  

 

Patterson Kelly och Porock (2005) skrev i sin studie att det var viktigt att sjuksköterskor 

kunde utbilda föräldrar till barn med cancer inom olika processer i deras barns 

sjukdomsförlopp. Författarna ställer sig frågande till det här uttalandet då det anser att de 

anhöriga inte tas upp i stor bemärkelse under utbildningen. Författarna undrar därför hur 

sjuksköterskor skall kunna ha en sådan kunskap, att kunna utbilda föräldrar när de nästan 

enbart får lära sig om bemötande och omvårdnad gentemot patienter. Författarna undrar även 

hur de skall ha tid till att undervisa föräldrarna, då Almås (2002) säger att många 

sjuksköterskor känner att de inte har tid att ta hand om de anhöriga eftersom de anser att 

patientens vård tar all deras tid. Författarna anser utifrån det här att anhöriga måste tas upp 

mer inom vårdutbildningar, fokus får alltså inte enbart ligga på patienten. Som tidigare 

nämnts skrev (Almås 2002) att de anhöriga inte ingick i sjuksköterskornas bemanningsplan, 

någonting som författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det måste bli ändring på. 

De anhöriga måste få ett större utrymme inom vården. Författarna tycker att mer forskning 

inom föräldrars copingstrategier vars barn har cancer borde göras. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor får mer kunskap inom området, så att de kan förmedla sin kunskap till 

föräldrar, för att de skall klara av den jobbiga situationen.  

Gannoni och Shute (2009) tar upp i sin studie att det fanns föräldrar som kände sig ignorerade 

av vårdpersonal, bland annat sjuksköterskor. Författarna tror att det kan bero på att 

sjuksköterskor känner sig osäkra då de inte har rätt kunskap om hur de skall bemöta anhöriga 

och de kanske då inte vågar möta de här drabbade föräldrarna. Om sjuksköterskan väljer att 
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undvika föräldrarna, försvinner en viktig copingstrategi, nämligen stödet från vården. Stödet 

från vården var det många författare som skrev om i sina studier. Föräldrarna tyckte att det var 

mycket viktigt för att orka med den jobbiga situationen (Gannoni & Shute 2009, Patterson et 

al. 2003, Wong & Chan 2006, Freeman et al. 2004, Forinder & Lindahl Norberg 2009).  

 

Forinder och Lindahl Norberg (2009) och Van Dongen-Melman (1998) tar i sina studier upp 

att mödrar och fäder kan använda sig av olika copingstrategier. Om föräldrarna inte är 

medvetna om det kan det leda till missförstånd och det i sin tur gör att de känner sig ensamma 

och föräldrarna kan drabbas av mer emotionell stress. Det här är någonting som författarna till 

föreliggande arbete tycker skall gå att undvika genom att sjuksköterskor får kunskap om 

föräldrars olika copingstrategier och i sin tur kan informera föräldrarna om de olika 

strategierna.  

 

Författarna anser att om de anhörigas roll och situation tas upp mer inom vårdutbildningar 

kommer det förhoppningsvis att leda till en trygghet hos sjuksköterskorna och de kan då 

bemöta anhöriga på rätt sätt. Om de anhöriga i sin tur får mer uppmärksamhet från 

sjuksköterskor mår de bättre och som Almås (2002) säger, att om de anhöriga mår bättre så 

mår även patienten bättre. 

I föreliggande studie är det föräldrarna som är de anhöriga och författarna tycker att det är 

viktigt att de känner sig väl bemötta och att de i och med det mår bättre. Föräldrarna är ofta de 

som inger trygghet hos barnet, vilket kan vara svårt för dem om de inte vet hur de skall 

handskas med situationen. Därför anser författarna att det är viktigt att ha kunskap om olika 

copingstrategier hos föräldrar till barn med cancer. Det är även viktigt att sjuksköterskor har 

den här kunskapen så att de i sin tur kan förmedla den vidare till föräldrarna för att underlätta 

deras situation. Enligt författarna är det även viktigt att ha i beaktande att det finns många 

olika copingstrategier och att valet av copingstrategier är individuellt. Många empiriska 

studier lägger fokus på hur föräldrarna mår och inte så mycket på hur de handskas med 

situationen. Författarna skulle därför vilja att det gjordes mer forskning på enbart olika 

copingstrategier, eftersom de anser att det är minst lika viktigt att veta hur de handskas med 

situationen som hur de mår när deras barn har cancer. 

 

Författarnas slutsats av den här litteraturstudien är att om sjuksköterskan har mer kunskap, via 

utbildning, om de olika copingstrategier som föräldrar vars barn har cancer använder sig av, 

så leder det då till att sjuksköterskorna kan undervisa föräldrarna i de olika copingstrategierna. 
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Detta leder i sin tur till att föräldrarna kan handskas med sin situation bättre. Detta 

sammantaget, medför, att föräldrarna känner sig tryggare och kan i och med det stötta sina 

barn bättre i sjukdomsprocessen och barnet mår då bättre (Figur 2). 

 

 

 

 

Figur 2. Copingens betydelse för ett bättre välmående hos både föräldrar och barn 
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Bilaga 1. Samtliga artiklar har kvalitetsbedömts utifrån 

Frågor Ja Nej 

Finns syftet beskrivet   

Är designen lämplig utifrån syftet   

Finns datainsamlingsmetoden beskriven   

Är urvalsmetoden bra beskriven   

Är undersökningsgruppen lämplig   

Kan resultatet ha klinisk betydelse   

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan   

Finns det forskningsetiska överväganden   

Finns bortfall beskrivet   

Finns urvalskriterier beskrivna   

 

Kvalitativa artiklar har även kvalitetsbedömts utifrån  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (Var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen) 

  

 

Kvantitativa artiklar har även kvalitetsbedömts utifrån 

Finns mätmetoder angivna   

 

 

Antal Ja: 

9-11 = Hög 

6-8 = Medel  

0-5 = Låg 

 

Modifierad granskningsmodell av Forsberg och Wengström (2008) 
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Bilaga 2. Studiens resultatartiklars sammanställda syfte och resultat 

Författare/ År

  

Syfte Resultat 

E.Patistea, 

2004  

 

 

Hur föräldrar upplever 

sina barns leukemi och 

hur bra de handskas 

med leukemin. 

I resultatet framkommer det hur föräldrarna upplever 

leukemin. Det tar även upp olika copingstrategier som 

föräldrarna använder sig av, där både bra och mindre 

bra copingstrategier, enligt föräldrarna, presenteras. 

L. Soanes, D. 

Hargrave, L.Smith 

& F. Gibson,  

2009 

Att få förståelse för 

barns och deras 

föräldrars uppfattning 

om den nuvarande 

vården på Londons 

regionala cancer enhet. 

Att förstå deras syn på 

nuvarande cancervård 

och både positiva 

erfarenheter och sådant 

som måste förändras. 

Att kartlägga barnens 

och föräldrarnas behov 

från diagnos till 

behandlingens 

slutskede. 

Barn och föräldrar nämner vikten av att få information 

från vårdpersonal. De nämner även företeelser som 

kan underlätta situationen och hur situationen påverkar 

dem. 

A.C. Brody & 

L.A. Simmons, 

2007 

 

Att ta reda på vilka 

resurser det finns för 

fäder att tillgå för att 

hjälpa dem anpassa sig 

till livet efter att deras 

barn fått en cancer 

diagnos. Genom att 

använda en 

återhämtnings modell 

av familjens stress, 

anpassning och 

bearbetning som ram. 

Resultatet tar upp hur diagnosen påverkade fäderna 

både fysiskt, emotionellt och ekonomiskt. Det tog 

även upp olika resurser som de föredrog att använda 

för att klara av den nya situationen. 

S. Neil-Urban, 

J.B. Jones,  

2002 

 

Att beskriva fäders 

erfarenhet av att ha ett 

barn med cancer. 

Resultatet innefattar hur hela deras liv påverkas av att 

ha ett cancersjukt barn och vad de var i behov av för 

att handskas med situationen. 

K. Freeman, C. 

O´Dell, C. Meola,  

2004 

 

Att identifiera vanliga 

problem och 

hjälpsamma resurser 

som är viktiga för 

föräldrar till barn med 

hjärntumörer, utifrån 

sjukdoms fas och för att 

hitta samband med 

stress. 

Resultatet visar vilka problem föräldrarna har i olika 

skeden av cancerfasen och vilka copingstrategier de 

valde att använda i de olika faserna. Författarna tog 

även upp olika stressfaktorer under de olika faserna av 

sjukdomen. 
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U. Forinder, A. 

Lindahl Norberg, 

2009 

 

Att få en djupare 

förståelse för den 

anpassningen som barn 

och deras familjer 

måste göra då barnet 

lider av en kronisk 

sjukdom.  

Resultatet tar upp hur föräldrar och barn känner, både 

positiva och negativa känslor. Det tar även upp hur en 

kronisk sjukdom hos ett barn påverkar både barnets 

och föräldrarnas liv. Författarna tog även upp olika 

sätt som föräldrar och de drabbade barnen använde sig 

av för att handskas med situationen. 

A. Lindahl 

Norberg, F. 

Lindblad, K.K. 

Boman, 

2004 

 

Att utforska de 

existentiella problemen 

som föräldrar till barn 

med hjärntumörer 

uttrycker. 

Resultatet tar upp om hur föräldrar till barn med 

cancer känner under och efter sjukdomstiden och vad 

de föredrog för hjälp för att handskas med situationen. 

A.F. Gannoni, 

R.H. Shute, 

2009 

 

Att utforska om det 

fanns några skillnader i 

copingstrategier hos 

föräldrar med barn som 

har/hade cancer och 

föräldrar till friska barn 

och att se om det fanns 

något samband mellan 

val av copingstrategier 

och grad av emotionell 

stress. 

Författarna har kontrollerat skillnader mellan friska 

barns föräldrar och cancersjuka barns föräldrars 

copingstrategier. De har även kontrollerat om det finns 

något samband mellan valda copingstrategier och grad 

av emotionell stress. De kontrollerade även om barnets 

cancers sort hade betydelse för val av copingstrategier 

hos föräldrarna.   

M.A. Schneider, 

R.C. Mannell, 

2006 

 

Att beskriva 

spiritualitetens 

betydelse som en 

copingstrategi hos 

föräldrar till barn med 

cancer 

Resultatet beskriver vikten av tro och spiritualitet som 

en copingstrategi hos föräldrar till barn med cancer 

och varför tron är så viktig. 

J.M. Patterson, 

K.E. Holm, J.G. 

Gurney, 

2004 

 

Att få reda på vilka 

aspekter i barnets 

cancer diagnos, 

behandling och 

tillfrisknande som är 

speciellt svårt för 

familjen och vilka 

metoder föräldrar anser 

som mest hjälpsamma 

för att handskas och 

klara av cancer 

upplevelsen. 

I resultatet tar de upp vad både föräldrar och de sjuka 

barnen känner i den svåra situationen. De tar även upp 

olika cpingstrategier som föräldrarna använder sig av 

för att klara av den svåra situationen.  
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E.K. 

Svavarsdottir, A. 

Sigurdardottir,  

2005 

 

Att avgöra om det är 

möjligt att genomföra 

en familjeinterventions 

studie i en klinisk miljö, 

genom att undersöka 

sjuksköterskors och 

familjers attityd 

gentemot 

interventionen och 

genom att fastställa 

interventionens 

inflytande på föräldrars 

välmående, 

copingstrategier, 

tapperhet och 

anpassning.  

I resultatet framkommer vad föräldrarna tyckte om 

interventionen och om interventionen hade något 

inflytande på deras välmående, copingstrategier, 

tapperhet och anpassning. 

L. Lin, C-H. Yeh, 

M.H. Mishel, 

2010 

 

Att undersöka en 

begreppsmässig modell 

som skildrar coping och 

ökandet av osäkerheten 

hos taiwanesiska 

föräldrar angående 

deras barns cancer.  

Resultatet tar upp fyra modeller som leder fram till en 

modell som skildrar föräldrars coping, osäkerhet och 

vad som leder till att de blir tryggare i sin tillvaro. 

B. Miedema, R. 

Hamilton, P. 

Fortin, J. Easley, 

M. Matthews, 

2010 

Att utvidga den 

nuvarande kunskapen 

om olika 

copingstrategier och att 

bidra till en avancering 

av FAAR modellen. 

I resultatet tar de upp olika copingstrategier som 

föräldrar till barn med cancer använder sig av och 

utgår från FAAR modellen. 

M. Wong & S. 

Chan, 2005 

Syftet med studien var 

att beskriva olika 

copingstrategier 

kinesiska föräldrar till 

barn som har cancer 

använder sig av under 

cancerbehandlingen.  

Resultatet beskriver vilka copingstrategier föräldrar 

använder sig av när deras barn har drabbats av cancer. 

Till en början var föräldrarnas erfarenheter chock och 

förnekelse, men att de fort accepterade verkligenheten 

och försökte leva ett så normalt liv som möjligt. 

 
 

M.E Aguilar-

Vafaie, 

2008 

Att visa skillnader och 

likheter bland mödrar 

och fäder i deras 

copingstrategier. 

Resultatet handlar om vilka olika copingstrategier 

mödrar och fäder använder sig av. 
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