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Sammanfattning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vilka copingstrategier 

föräldrar och syskon till cancersjuka barn använde sig av. Underlag till studien söktes i 

Högskolan Dalarnas databas ELIN och i databasen Cinahl. Sökningarna resulterade i 30  

artiklar som granskades och värderades med hjälp av granskningsmallar. Av de granskade 

artiklarna bedömdes 22 motsvara studiens syfte och frågeställningar och användes i studiens 

resultat. Resultatet visade att föräldrar till cancersjuka barn inte valde en eller flera 

copingstrategier utan att det var en process under en längre tid. Ju längre tiden gick desto färre 

copingstrategier behövde de använda sig av för att hantera sin situation. Det visade sig också 

att mödrarna oftast använde sig av problemfokuserade copingstrategier såsom att söka socialt 

stöd och att söka information, men även till viss del av känslofokuserade copingstrategier som 

att tänka positivt och att hålla samman familjen. Fäderna däremot använde sig till största 

delen av känslofokuserade copingstrategier som bland annat innebar att de distanserade sig 

från problemet genom att spendera mer tid på arbetet. Syskon till barn med cancer använde 

sig oftare av en blandning av problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier än 

vad föräldrarna gjorde. De strategier som syskonen beskrev vara till störst hjälp var att söka 

socialt stöd, att söka information samt att umgås med kamrater och sysselsätta sig med annat.  

 

Nyckelord: Barncancer, coping, föräldrar, syskon 
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Introduktion 
 

Prevalens 
Cancer är idag ovanligt hos barn och ungdomar i Sverige. Hos de barn och ungdomar som 

trots allt drabbas är de vanligaste förekommande cancerformerna hjärntumörer och leukemi. 

Ungefär 270 barn och ungdomar under 15 år insjuknar varje år (1). Siffrorna för 

diagnostiserade cancerfall hos barn och ungdomar ser ungefär lika ut i hela västvärlden (2). 

De senaste 30 åren har graden av överlevnad ökat markant, i synnerhet för leukemi, som är 

den näst vanligaste cancerformen hos barn och ungdomar. Den vanligaste formen av cancer 

hos barn och ungdomar är hjärntumör och där är dödssiffran oförändrat hög vilket bidrar till 

att cancer fortfarande är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn och ungdomar (3). I 

norra Europa överlever cirka 75 % av barn och ungdomar med cancer jämfört med USA och 

resten av Europa som har en överlevnad på cirka 70 %. Dessa siffror gäller för alla 

tumörsjukdomar samt leukemi (4). Eftersom allt fler överlever blir det fler som behöver 

behandling under en allt längre period. Anledningen till att så många numera överlever är att 

forskning och läkemedel, framförallt cytostatika, har utvecklats i en positiv riktning på senare 

år (5). 

 

Patofysiologi 
Cancer är ett samlingsnamn för flera olika tumörsjukdomar som bildas i kroppen på grund av 

en störning i cellens tillväxtreglering (3). Alla celler förökar sig genom delning och hos friska 

celler bildas det bara så många nya celler som behövs för att ersätta dem som dör (1). 

Cancerceller vet inte när det är dags att sluta dela sig utan fortsätter att föröka sig och bilda 

fler cancerceller. När tillräckligt många cancerceller har bildats bildar de i sin tur en tumör. 

Tumörerna kan växa och sprida sig och skada organ eller bilda metastaser, dottersvulster, som 

är elakartade. Godartade tumörer sprider sig inte och kan inte bilda metastaser (3).  

 

Vid leukemi bildas dock inga tumörer, utan de vita blodkropparna växer och förökar sig 

ohämmat i blodet och benmärgen (1). 

 

Cancer är en sjukdom som utvecklas i flera olika steg. Det beror på att varje cell innehåller 

arvsanlag, gener, som till en viss del styr celldelningen. Celldelningen är en lång process och 

det behövs mer än en förändring på cellerna som styr delningen för att en tumör ska utvecklas. 

Oftast dröjer det lång tid, ibland upp till flera år, innan symtom uppstår (1).  



Rent generellt sägs det att cancer är en sjukdom som är betydligt vanligare hos äldre 

människor än hos unga (1). 

 

Etiologi 
Orsaken till varför barn och ungdomar får cancer är idag fortfarande okänd. Det finns dock 

flera olika faktorer som samverkar vid uppkomsten av cancer. Genetiska (ärftliga) faktorer 

anses vara högre hos barn och ungdomar än hos vuxna. Vid vissa former av cancer, 

exempelvis retinoblastom som är en ögontumör, har det kunnat påvisas en genetisk förändring 

(1). Det är med säkerhet fastställt att joniserande strålning ökar risken för barncancer. Andra 

faktorer som misstänks påverka risken är exempelvis extremt lågfrekventa magnetfält (till 

exempel kraftledningar, datorer och el-sladdar), bekämpningsmedel, infektioner och vissa 

exponeringar föräldrarna kan ha utsatts för i yrkeslivet innan och/eller under graviditeten (6). 

Cancer kan även orsakas av slumpmässiga mutationer i arvsanlagen (1). 

 

Symtom och diagnos 
Symtom och diagnos är beroende av vilken typ av cancer barnet har drabbats av. Nedan 

beskrivs symtom och diagnos på de vanligaste förekommande cancerformerna hos barn och 

ungdomar (1). 

 

Leukemi 

 Symtomen vid leukemi är infektionsliknande symtom som feber, trötthet, svullna 

lymfkörtlar, blåmärken i huden och blödningar i slemhinnorna, exempelvis i tandköttet (1). 

Övriga symtom kan vara matleda, viktnedgång och oklara infektioner som inte vill gå över. 

Lever och mjälte kan växa och bli större om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i ett 

tidigt skede. Det är då inte ovanligt att barnet klagar över värk i leder och skelett (7). 

Diagnosen ställs genom blodprov där antalet av en specifik typ av vita blodkroppar anger 

misstanke om leukemi. För definitiv diagnos tas även benmärgsprov som analyseras i 

mikroskop (1).  

 

Hjärntumör 

Vid hjärntumörer ses ofta symtom som kräkningar, huvudvärk och balansstörningar, men 

dessa symtom kan även ha många andra orsaker. Symtomen vid hjärntumörer är också 

beroende av tumörens placering (1).  



Om tumören är lokaliserad i närheten av synnerven kan nedsatt syn vara ett symtom. Sitter 

tumören däremot i storhjärnan är kramper och/eller medvetslöshet vanligt. Övriga symtom 

kan vara nedsatt aptit och personlighetsförändringar (7).  

 

En neurologisk undersökning görs vid misstanke om hjärntumör, då funktioner som reflexer, 

känsel, balans och syn undersöks. För att se den eventuella tumören och dess utbredning och 

placering görs även en datortomografi och magnetröntgen. Typen av tumör bestäms genom en 

biopsi från tumören (1). 

 
Behandling 
För behandling av cancer hos barn och ungdomar finns flera olika behandlingsformer att 

tillgå, som kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatika och benmärgs- eller 

stamcellstransplantation. Vilken behandling som används beror bland annat på vilken typ av 

cancer det rör sig om samt tumörens storlek och placering (1). 

 

Kirurgisk behandling innebär att tumören och vävnaden runt omkring den opereras bort. 

Denna behandling kombineras ofta med strålbehandling eller cytostatika (1). 

 

Strålbehandling påverkar cancercellernas arvsmassa och därmed deras förmåga att föröka sig 

och detta gör att cancercellerna dör (1).  

 

Cytostatika är cellhämmande läkemedel som ofta används som behandling vid leukemi. Ofta 

används flera olika slags cytostatika i kombination för att få maximal effekt eftersom de 

angriper cancercellerna på olika sätt. Tumörer hos barn är oftast mer känsliga för strålning 

och cytostatika än tumörer hos vuxna. Det är därför oftast lättare att behandla tumörer hos 

barn (1). 

 

Benmärgs- eller stamcellstransplantation används vid vissa typer av leukemi (1). 

 

Biverkningar 
Barn tål ofta cytostatikabehandling bättre än vuxna, men drabbas oftare av svårare 

biverkningar eftersom dessa typer av behandlingar även påverkar frisk, växande vävnad (1).  

 



Alla olika behandlingar samt sjukdomen i sig innebär ökade risker för andra hälsoproblem 

som även kan uppstå senare i livet. Det kan exempelvis röra sig om hormonbristtillstånd, 

infertilitet och risk för återfall. Många får också skador i det centrala nervsystemet som kan ge 

svårigheter inom både skola och yrkesliv (3). 

 

Omvårdnad 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1993:17) är omvårdnad bland annat att ge hjälp till 

personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av vissa delar i sitt dagliga liv. 

Omvårdnaden ska ske på ett respektfullt sätt och syftet är att förebygga ohälsa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella förutsättningar (8). 

 

Föräldrar till barn med cancer anser att god omvårdnad för deras del är att personalen är 

lyhörd både för deras och barnens behov. Viktigt är också att personalen tar sig tid för 

föräldrarna och ger information och känslomässigt stöd. Föräldrarna anser att det är viktigt att 

känna en trygghet i att deras sjuka barn får en god omvårdnad (9). Vårdpersonalen har det 

huvudsakliga ansvaret för barnets omvårdnad och det är viktigt att låta föräldrarna vara just 

föräldrar. Föräldrarnas uppgift är inte att avlasta personalen, utan att vara en trygghet för 

barnet (10). 

 

Syskon 
Syskon till ett barn med cancer hamnar ofta lite i skymundan och blir även ofta separerade 

från båda eller den ena av föräldrarna. Vanligtvis tillbringar en av föräldrarna all sin tid på 

sjukhuset medan den andra arbetar och sedan tillbringar övrig tid på sjukhuset med det sjuka 

barnet. Det innebär att eventuella syskon får mindre uppmärksamhet och mindre tid 

tillsammans med föräldrarna och familjen. På grund av infektionsrisken kan syskonen 

periodvis även bli isolerade från både skola och kamrater. En del, oftast lite äldre syskon, får 

ta mer ansvar för hemmet än tidigare. Detta, tillsammans med all uppmärksamhet och extra 

uppmuntran som det sjuka barnet oftast får, leder till att syskon har visat sig vara den grupp 

som får de flesta och största psykosociala problemen i en familj där ett barn drabbats av 

cancer. Trots att det finns kännedom om detta så är syskonstöd och deras behov av 

omvårdnad väldigt lite uppmärksammat i dagens hälso- och sjukvård (7). 

 

 
 



Coping 
Familjer med ett cancersjukt barn beskriver sin situation som en dramatisk händelse som 

förändrar hela tillvaron för en lång tid framöver (10). Barnets sjukdom påverkar hela familjen 

och även om många barn numera överlever är det en stor omställning. Föräldrar till barn med 

cancer mår inte alltid sämre än föräldrar till friska barn, men det finns oftast en viss skillnad. 

Hur föräldrar till barn med cancer mår kan även vara individuellt beroende på vilken typ av 

cancer barnet har, hur sjukt barnet är för stunden, om föräldern har ett stort socialt nätverk 

eller hur deras arbetssituation ser ut, samt vilken typ av copingstrategi som används (11).  

 
Coping är en aktiv försvarsprocess för att hantera stressfulla krav och sker genom att med 

hjälp av tänkande och uppförande försöka hantera de krav som anstränger eller överstiger 

individens resurser. Copingprocessen träder alltså i kraft när individens anpassningsförmåga 

vid påfrestningar inte räcker till (12). Med copingstrategier menas de processer som individen 

till viss del själv styr över för att kunna minska och förebygga de reaktioner som normalt 

inträffar när en individ blir utsatt för olika typer av stressorer (7). När individen blir utsatt för 

olika stressorer så uppstår det en spänning. Spänningen uppstår när hjärnan har konstaterat att 

ett otillfredsställt behov föreligger, det finns ett krav som måste bli bemött och/eller individen 

måste göra något för att uppnå ett visst mål. Individen har gått in i ett tillstånd av spänning 

och vilken stressorn än är så måste personen agera på något vis. Hanteringen av dessa 

stressorer, de resurser som används för att hantera dessa, formas alltid av ens kultur, det vill 

säga bland annat individens uppfostran, uppväxtvillkor, utbildning och sociala förhållanden 

(13). 

 

KASAM 

Personer med en stark KASAM (Känsla Av Sammanhang) väljer, medvetet eller omedvetet, 

just den copingstrategi som verkar vara bäst lämpad för att handskas med just den stressorn 

som individen har utsatts för. Personer som har en svag KASAM ser stressorn uteslutande 

som något negativt. Den individen kommer att fokusera på de känslomässiga 

copingstrategierna, på hur den ångest och den olycka som uppstått på grund av denna stressor 

ska hanteras. Däremot så kommer personen med en stark KASAM att fokusera på att lösa 

problemet, den kommer att se det som en utmaning att finna de strategier och resurser som 

kan mobiliseras för att möta problemet. Personer med stark KASAM tror att problemet kan 

ordnas och förstås, de har också förmågan att förvandla kaos till ordning och förvirring till 

klarhet (13). 



Personer som har en svag KASAM är helt övertygande om att kaos är oundvikligt och de ger 

redan på förhand upp varje försök att göra stressorn begriplig. Som ett resultat av detta blir det 

bara ett halvhjärtat försök att hantera problemet och all fokus hamnar på hur individen ska 

handskas med den känslomässiga sidan av problemet (13).  

 

Individer som har en stark KASAM kommer att kunna hantera sina problem på ett bättre sätt 

än de som har en svag KASAM. De kommer också att, när de ställs inför problem som inte 

går att lösa, kunna fortsätta att leva med det på ett bättre och ett mindre smärtsamt sätt än de 

med en svag KASAM (13). 

 

Olika typer av copingstrategier 

Lazarus och Folkman (12) beskriver två olika kategorier av copingstrategier. Dessa två är 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. De här två metoderna används ofta 

omväxlande och i olika ordning. Hur bra copingen fungerar beror bland annat på de 

personliga resurser som individen har. Resurser hos individen kan vara till exempel egna 

intellektuella och kommunikativa färdigheter, hälsa, utbildning, sociala kontakter och 

personens materiella standard (12). 

 

Problemfokuserade copingstrategier 

Dessa strategier innebär att genom handling och beteende lösa eller förbättra det aktuella 

problemet antingen på egen hand eller tillsammans med andra. De är direkta och aktiva 

strategier där individen exempelvis objektivt kan bedöma situationen, göra en analys av 

orsaken till problemet, definiera och avgränsa problemet och försöka att förändra situationen 

eller förhindra att den uppkommer igen (12).  

 

Exempel på problemfokuserade copingstrategier: 

• Konfrontation  

• Egenkontroll 

• Ta ansvar 

• Planerad problemlösning 

• Söka socialt stöd 

 

 



Känslofokuserade copingstrategier 

Copingstrategier av denna typ innebär att bearbeta och hantera känslor och reaktioner 

orsakade av problemet. Känslofokuserad coping är en strategi som går ut på att vilja förändra 

upplevelsen av den stressande situationen (12). 

 

Exempel på känslofokuserade copingstrategier: 

• Distansering 

• Flykt – undvikande  

• Positiv omtolkning 

 

Hur och när dessa olika typer av strategier används beror på om situationen är möjlig att 

förändra eller inte. Om individen bedömer att situationen går att förändra är de 

problemfokuserade strategierna mest effektiva, medan de känslofokuserade är att föredra om 

det handlar om att försöka tolerera eller acceptera situationen som den är. Ingen strategi är 

betraktad som bättre än den andra utan en bedömning ska göras utifrån sambandet med hela 

innehållet av situationen. En god coping är att ha tillgång till många strategier som kan 

användas effektivt och varierat (12). 

 

Problemformulering 

Enligt uppsatsförfattarna är förmågan att vara lyhörd inför föräldrars och syskons behov och 

önskningar en mycket viktig egenskap hos sjuksköterskan. Speciellt i en sådan svår situation 

som denna, då ett barn/syskon har drabbats av en allvarlig, många gånger dödlig sjukdom. Att 

vara medveten om vilka copingstrategier som föräldrar och syskon vanligtvis använder sig av 

kan vara till stor hjälp för att kunna ge en så god omvårdnad och ett så gott stöd som möjligt 

till drabbade familjer, samt att kunna ge dem förutsättningar att skapa sig en så god 

livskvalitet som möjligt i en i övrigt svår situation. En viktig uppgift som sjuksköterskan har 

är att förmedla individanpassad information till varje familjemedlem. Sjuksköterskan måste 

också ha förmågan att kunna möta varje familj och individ utifrån deras egna förutsättningar. 

Syskon till barn med cancer kan fara illa av sin nya livssituation och samhället och sjukvården 

måste fokusera mer på att erbjuda stöd till denna grupp. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal måste få ökad kunskap om dessa familjer och deras behov.  

 



Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka copingstrategier föräldrar, det vill 

säga mödrar och fäder, samt syskon till barn med cancer använde sig av. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka copingstrategier använde sig föräldrar till barn med cancer av? 

2. Vilka copingstrategier använde sig mödrar till barn med cancer av? 

3. Vilka copingstrategier använde sig fäder till barn med cancer av? 

4. Vilka copingstrategier använde sig syskon till barn med cancer av? 

 

Definition av begrepp 

Cancer/cancersjukdomar: i den här studien avses alla de olika former av cancer som kan 

drabba barn och ungdomar.  

Barn- och ungdomar: i den här studien avses minderåriga i åldern 0-18 år. 

Syskon: i den här studien avses minderåriga syskon som bor kvar i föräldrahemmet. 

 

Metod 
Design 
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  
Utifrån studiens planerade syfte och frågeställningar har artiklar till introduktion och resultat 

sökts genom Högskolan Dalarnas databaser: ELIN (Electronic Library Information Navigator) 

och Cinahl. Sökord som användes var: cancer, childhood cancer, coping, fathers, gender, 

mothers, nursing, siblings. Dessa användes i olika kombinationer för att få ett så specifikt 

urval som möjligt. Sökord och antalet träffar presenteras i tabell 1 (bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier för urval av artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga, vara skrivna på 

svenska eller engelska och de fick inte vara publicerade före 1997. Artiklarna skulle finnas 

tillgängliga i fulltext och måste efter granskning och bedömning vara av hög eller medelhög 

kvalitet. Till introduktionen i studien har även manuella sökningar av lämplig litteratur på 



Högskolan Dalarnas bibliotek gjorts. Manuella sökningar efter aktuella webbsidor har även 

gjorts. 

Tillvägagångssätt 
För val av artiklar till resultatet lästes först titeln av båda författarna gemensamt och om den 

ansågs relevant för studiens syfte och frågeställningar lästes även abstractet igenom. De 

artiklar som fortfarande bedömdes motsvara syftet och frågeställningarna och som fanns i 

fulltext skrevs ut och delades upp mellan författarna och lästes sedan noggrant av författarna 

var för sig. Totalt fanns 45 lästa artiklar vid detta urval. Av dessa sorterades 15 bort då de inte 

bedömdes vara relevanta för denna studie. Kvarvarande 30 artiklar delades upp och 

granskades och bedömdes enligt granskningsmallar av författarna var för sig. Därefter 

skiftade författarna artiklar för att kontrollera granskningen. Av de granskade artiklarna 

exkluderades 8 då de inte ansågs hålla tillräckligt hög standard. Totalt användes 22 artiklar i 

resultatdelen. Artiklarnas kvalitetsgrad redovisas i tabell 2 (bilaga 1). Artiklarna som ligger 

till grund för resultatet redovisas i tabell 3 (bilaga 2). I introduktionen användes ytterligare 5 

artiklar. 

 
Kvalitetsbedömning 
För kvalitetsbedömning av artiklarna har granskningsmallar enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (14) använts (bilaga 3). Granskningsmallarna bestod av en mall för kvantitativa 

studier och en annan för kvalitativa studier. Artiklarna har bedömts enligt betygskriterierna 

låg, medel eller hög. I bedömningen av artiklarna har bland annat syfte, metod, population 

och urval samt presentation av resultatet ingått. De artiklar som fick ett lågt omdöme har 

exkluderats. 

 

Kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar 

Artiklarna har bedömts utifrån granskningsmallen för kvantitativa studier. Mallen bestod av 

29 frågor rörande studiens innehåll. Frågorna besvarades med ja eller nej och poängsattes 

sedan med en poäng för varje ja-svar. Maxpoängen blev således 29 poäng. Artiklarna fick 

sedan ett omdöme utifrån det antal poäng de fått: 

• Artiklar med 23-29 poäng gavs ett högt omdöme (vilket motsvarade 80-100 % ja-

svar). 

• Artiklar med 20-22 poäng gavs medel som omdöme (70-79 %). 

• Artiklar med <20 poäng gavs ett lågt omdöme (60-69 %). 



Artiklar med ett lågt omdöme exkluderades ur studien. Sammanlagt ingick 10 kvantitativa 

artiklar i studien, varav 8 fick högt omdöme och 2 fick omdömet medel.   

 

Kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

De kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån mallen för kvalitativa studier. Mallen bestod av 25 

frågor rörande studiens innehåll. Frågorna besvarades med ja eller nej och poängsattes sedan 

med en poäng för varje ja-svar. Maxpoängen blev således 25 poäng.  

 

Artiklarna fick sedan ett omdöme utifrån det antal poäng de fått: 

• Artiklar med 20-25 poäng gavs ett högt omdöme (vilket motsvarade 80-100 % ja-

svar). 

• Artiklar med 18-19 poäng gavs medel som omdöme (70-79 %) 

• Artiklar med <18 poäng gavs ett lågt omdöme (60-69 %) 

Artiklar med ett lågt omdöme har exkluderats ur studien. Sammanlagt ingick 12 kvalitativa 

artiklar i denna systematiska litteraturstudie varav 9 fick ett högt omdöme och 3 fick 

omdömet medel. 

 

Resultat 
Copingstrategier hos föräldrar 
Resultatet visade att föräldrar inte valde en eller flera copingstrategier utan det var en typ av 

process som pågick under en längre tid där olika strategier avlöste varandra medvetet eller 

omedvetet. Detta var något som föräldrarna var tvungna att gå igenom (15). Vissa föräldrar 

använde sig enbart av problemfokuserade copingstrategier medan andra föräldrar enbart 

använde sig av känslofokuserade copingstrategier. En del föräldrar använde sig av en 

blandning av strategier där ordningen kunde variera. Ju längre tiden gick desto färre 

copingstrategier behövde föräldrarna använda sig av (15-17).  

 

Problemfokuserade copingstrategier 

Många föräldrar var i stort behov av att få konkreta svar för att klara av att hantera sin 

situation på bästa sätt. Föräldrarna påverkade varandra när det gällde att ge råd och att dela 

med sig av erfarenheter och känslor. De försökte att skydda varandra genom att undanhålla 

vissa känslor för den andra föräldern. Detta var ett sätt att inte lägga ytterligare börda på sin 

partners axlar. Att dela på alla sysslor kring barnets omvårdnad var ytterligare ett sätt att 



underlätta bördan för den andra föräldern. Detta ledde till att båda föräldrarna blev lika 

delaktiga i barnets omvårdnad (15,18).  

 

Information och stöd 

Det var viktigt för föräldrarna att söka information om barnets sjukdom och behandling så att 

de fick någon slags kontroll över situationen. Informationen hjälpte dem att bättre förstå 

sjukdomen så att de lättare kunde fatta beslut rörande barnets behandling. Detta visade 

resultatet av flera olika studier (15-16,19-20). 

 

Stöd var den copingstrategi som användes mest frekvent och nästan alla föräldrar uppgav att 

de hade någon som de kunde söka stöd och tröst hos. Föräldrarna fann stort stöd och tröst i att 

ha ett starkt förhållande till sin partner. Stödet från övrig familj var också till stor hjälp vid 

hanteringen av situationen då barnets sjukdom ställde det normala livet åt sidan och både 

arbetet och studier blev åsidosatta. Exempel på personer de sökte stöd hos förutom familjen 

var släkt, vänner, arbetskamrater, medlemmar i samma församling, personal på barnets skola, 

vårdpersonal och andra föräldrar i samma situation. Internetforum visade sig också vara ett 

stöd för föräldrarna, då de i detta forum kom i kontakt med andra föräldrar där de kunde 

diskutera och utbyta erfarenheter kring sina sjuka barn (15-16,19-23). Föräldrarna uppgav att 

stödgrupper var viktiga och att de i dessa grupper fann ett stöd eftersom alla var i samma 

situation. De upplevde att det var lättare att stötta varandra i gruppen eftersom de visste hur de 

själva ville bli bemötta. Det visade sig även att andra människor i deras omgivning var 

intresserade av att veta vad som hade hänt och ville stötta föräldrarna. De visste dock inte hur 

de skulle stötta och undvek därför att ge något stöd (18,23). Trots att föräldrar uppgav att 

stödgrupper var viktiga så visade en studie (24) att endast ett fåtal av föräldrarna medverkade 

i dessa grupper regelbundet.  

 

I motsats till tidigare redovisat resultat framkom det i två studier (25-26) att stöd var en av de 

copingstrategier som fungerade sämst. Föräldrarna menade att detta berodde på att människor 

i deras omgivning inte visste hur de skulle erbjuda meningsfull hjälp och stöd. Det kunde 

också bero på att de själva eller deras partner var så upprörda och förvirrade av barnets 

diagnos att de inte hade förmågan att kunna ge eller ta emot stöd. Samtal med andra föräldrar 

i samma situation uppgavs inte heller ge någon bra hjälp. Majoriteten av föräldrarna menade 

dock att i de fall som stöd var en tillgång så kom stödet från deras partner.  



I en studie (15) som undersökte taiwanesiska föräldrars copingstrategier framkom det att 

föräldrar i stor utsträckning sökte stöd i sin tro som ett sätt att hantera situationen med ett 

cancersjukt barn. Föräldrarna sökte efter meningen med livet och ville ha en förklaring till 

barnets sjukdom. De förnekade ibland barnets sjukdom och vände sig till siare eftersom de 

trodde att ödet spelade en stor roll till varför barnet blev sjukt. Vissa föräldrar trodde också att 

det var deras tidigare synder som förorsakat barnets sjukdom. Samma resultat visade även en 

kinesisk studie (20) där föräldrarna även trodde på den gamla kinesiska andliga kulturen.  

 

Känslofokuserade copingstrategier 

Föräldrarnas olika copingstrategier när det gällde den emotionella hanteringen visade sig ha 

betydelse för hur deras partner handskades med situationen. Exempel på detta var att när den 

ena föräldern förträngde sina känslor hittade han/hon olika sätt att förhindra att partnern 

visade sina känslor. Ett annat sätt var att föräldrarna växlade mellan att ena gången vara starka 

och andra gången att vara svaga. När den ena föräldern var svag tillät den andra sig inte att 

vara svag utan tog på sig rollen som stark (16). 

 

Optimism 

Att acceptera verkligheten som den såg ut efter barnets diagnos, att göra det bästa möjliga av 

detta öde samt att tänka positivt var olika strategier som föräldrarna använde sig av. 

Föräldrarna försökte att finna en mening med det som skett och tanken på att det fanns andra 

som hade det värre lindrade deras smärta. Föräldrarna hade en tro på att barnet fick den bästa 

möjliga vården och tankar som att ”mitt barn kommer att bli friskt och allt kommer att ordna 

sig till det bästa” hjälpte föräldrarna. De uppgav att det var viktigt att försöka vara 

optimistisk, positiv och att behålla hoppet om att allt skulle ordna sig (19,21,26). Föräldrarna 

försökte vara positiva och optimistiska. Ett sätt att vara optimistisk var tron på att de gjorde 

det bästa för sitt barn. En del visade sig dock vara överoptimistiska och de fick därmed ett 

orealistiskt hopp om att allt skulle bli bra, vilket i sin tur ledde till att de blev besvikna när 

barnet blev sämre (15). Trots alla upprörande och svåra tillfällen och stunder så upplevde alla 

att det kommit positiva lärdomar utifrån denna upplevelse. Dessa lärdomar ersatte på något 

vis en del av de förluster som de lidit. Exempel på detta var bland annat att barnet hade 

mognat och blivit mer vuxet. Föräldrarna fortsatte att aktivt planera för framtiden, dock endast 

för den närmast överskådliga tiden, även om föräldrarna var optimistiska inför framtiden.  

Det viktigaste var att barnet blev friskt. Planer och förhoppningar om barnets framtida 

yrkesval och karriär var inte längre viktiga (19).  



Det var även viktigt att tillåta sig själv att ha roligt och använda sig av humor, att fira även 

små framsteg samt att gråta. Lite fler än hälften av föräldrarna (n = 45) i en amerikansk studie 

uppgav att de använde sig av sådana copingstrategier (21).  

 

Osäkerhet 

Under hela barnets sjukdomsprocess skiftade föräldrarna mellan osäkerhet och säkerhet samt 

mellan positiva och negativa tankar. Dessa tankar kunde skifta väldigt snabbt och en del 

föräldrar undvek medvetet och omedvetet att ta itu med stressorerna (15). Föräldrar som 

uttryckte negativa tankar och som inte hade en positiv och optimistisk syn var oroliga och 

deprimerade. Barnets cancertyp och hur nära i tiden beskedet om barnets diagnos låg hade 

betydelse för sambandet mellan valet av copingstrategi och den emotionella stressen (27). 

Andra föräldrar använde sig av undvikande strategier som exempelvis bruk av alkohol och 

tobak samt kognitiva handlingar som att försöka tänka på annat än sjukdomen genom att till 

exempel arbeta (16). 

 

Likheter i copingstrategier mellan mödrar och fäder 

En svensk studie (27) om föräldrars val av copingstrategier visade att det inte fanns några 

skillnader i mödrars och fäders val av strategier. Det fanns inte heller någon skillnad i antalet 

använda strategier mellan könen (26). I en studie som syftade till att undersöka sambandet 

mellan oro/ångest och mottagandet av socialt stöd fanns inte heller några skillnader mellan 

mödrars och fäders grad av oro (28). 

 

Olikheter i copingstrategier mellan mödrar och fäder 

En holländsk studie visade att fäderna använde sig mer av problemfokuserade 

copingstrategier vid tiden för diagnosen än vad mödrarna gjorde. De använde sig också 

mindre av känslofokuserade strategier efter 12 månader än mödrarna (17).  

 

Problemfokuserade copingstrategier 

Föräldrar till barn som framgångsrikt behandlats för cancer deltog i en studie (28) där syftet 

var att undersöka förhållandet mellan oro/ångest och användandet av att söka och ta emot 

socialt stöd som copingstrategi.  

Jämfört med fäderna så använde sig mödrarna mer av att söka socialt stöd i stressande 

situationer. Det fanns ett samband mellan sökandet av stöd och mottagandet av stöd hos både 

mödrarna och fäderna. 



 

Mödrarna i en engelsk studie (29) använde sig av kommunikation som copingstrategi i större 

utsträckning än fäderna.  Mödrarna pratade med sjuksköterskorna, med andra mödrar och med 

vänner. Fäderna däremot upplevde det som ett tecken på svaghet att använda sig av 

kommunikation som copingstrategi. De var rädda att om de började prata om sina upplevelser 

skulle de inte klara av att hantera alla de känslor som de medvetet och omedvetet förträngt.  

 

Känslofokuserade copingstrategier 

Mödrarna var mer hoppfulla och hade ett mer realistiskt synsätt än fäderna, som var 

överoptimistiska och helt säkra på att allt skulle bli bra (29), vid diagnostillfället var dock 

mödrarna mer optimistiska jämfört med fäderna (16). Fäderna var lika involverade i vården av 

det sjuka barnet och eventuella syskon som mödrarna var (22). I en annan studie (29) visade 

det sig att mödrarna och fäderna hade samma känslor och tankar men de hade olika sätt att 

hantera dessa. 

 

Copingstrategier hos mödrar 
Ett högre användande av copingstrategier visade sig i en studie (30) ha ett stort samband med 

graden av anpassningsförmåga hos mödrar till barn med cancer. Dessutom var 

anpassningsförmågan till den nya situationen bättre ju fler strategier som utnyttjades under 

processens gång. Resultatet av en annan studie (26) visade att ju lägre mödrarnas 

utbildningsnivå var desto fler copingstrategier använde de sig av. 

 

Problemfokuserade copingstrategier 

Resultatet av två olika studier (31-32) visade att mödrarna oftast använde sig av 

problemfokuserade copingstrategier som exempelvis att söka socialt stöd, söka information 

och att söka tröst och styrka i sin tro. Att hålla samman familjen och att försöka få kontroll 

över sin situation var andra strategier som mödrarna använde sig av. 

 

En mor beskrev i en kvalitativ studie (18) att hon fann stor hjälp i en stödgrupp när hennes 

man inte kunde stötta henne eftersom han sörjde på ett annat sätt.  

En annan mor beskrev att det enda som var säkert i familjens liv efter barnets diagnos var 

sjukdomen, allt annat var osäkert. Ett sätt att försöka kontrollera denna osäkerhet var att sköta 

allt praktiskt och att sätta sig in i sjukdomen så mycket som möjligt. I ytterligare en studie 

(29) beskrev mödrarna att de tog hand om allt praktiskt runt barnets sjukdom. 



Mödrarna var de som stannade hemma från arbetet eller sade upp sig för att kunna vara 

tillsammans med sitt barn. De gav upp allt arbete som rörde hemmet för att kunna spendera så 

mycket tid med sitt barn som möjligt (29). 

 

Känslofokuserade copingstrategier 

Mödrarna var framgångsrika i att behålla familjens sammanhållning och optimism. De kände 

sig stabila och kunde förstå barnets medicinska situation (32). Att handskas med situationen 

var ett sätt att acceptera lidandet och sjukdomen istället för att motarbeta och förneka den. 

Genom att försöka finna någon slags mening med allt blev det lite lättare att överleva 

vardagen och de kom starkare ur det och hade en bättre förståelse för vad som var viktigt i 

livet (18). 

 

Mödrarna intensifierade ofta sin roll som mödrar, det vill säga att eftersom de inte kunde 

genomlida sjukdomen istället för barnet så led de med barnet och var totalt involverade i allt 

som rörde barnet (29). Att vara tillsammans med sitt barn så mycket som möjligt var ett sätt 

för mödrar att hantera sin situation och att känna sig bättre till mods. Att vara öppen om 

barnets sjukdom samt att hålla skenet uppe och vara positiv runt barnet var andra strategier 

som mödrarna använde sig av (33). 

 

Copingstrategier hos fäder 
I en studie (26) visade resultatet att fäderna lättare hanterade familjesituationen och relationen 

när det sjuka barnet var en pojke och/eller det enda barnet i familjen eller om det var det 

förstfödda barnet. De använde sig av ett större antal copingstrategier i de fall där barnet var i 

förskoleåldern eller i skolåldern vid den tidpunkt då sjukdomen blev känd jämfört med de fall 

där barnet var äldre.  

 

Känslofokuserade copingstrategier 

Fäderna fortsatte ofta sitt arbete som vanligt för att få familjens ekonomi att gå ihop. En annan 

anledning till att de spenderade mycket tid på arbetet var att de kände att det var det enda 

stället där de hade viss kontroll.  

Detta medförde att fäderna blev mindre delaktiga i processen som rörde barnets sjukdom och 

behandling (29). En annan studie (22) visade att fäderna var mer reserverade, inte öppna med 

sina känslor och inte villiga att prata om barnets sjukdom. 

 



Copingstrategier hos syskon 
Problemfokuserade copingstrategier 

Stöd 

Syskon till barn med cancer beskrev att relationer och samvaro med andra gav dem tillfällen 

att prata om sin situation och det gav dem tröst, stöd och möjlighet att fokusera på annat än 

sjukdomen. Stödet och samvaron kunde bestå av föräldrar, släktingar, vänner och lärare 

(22,34). Syskon som deltog i sjukhusets syskongrupper upplevde detta som positivt (34). 

 

Information 

Information om sjukdomen, behandlingen och vad som skulle hända med det sjuka barnet 

hjälpte syskonen att se en slags mening med det som skett. De kände också en förståelse för 

varför deras liv förändrats dramatiskt och gav dem en känsla av att fortfarande känna sig som 

en del av familjen. Informationen var även viktig för att syskonet skulle känna sig kompetent 

att kunna svara på andras frågor. Trots att syskonen upplevde att de fått tillräcklig information 

om sjukdomen och dess behandling sökte vissa ändå ytterligare information på egen hand som 

en aktiv copingstrategi (34). Resultatet av en annan studie (35) visade att syskon som ville 

hitta förklaringar till sjukdomen upplevde färre positiva känslor för situationen än de syskon 

som inte sökte förklaringar.  

 

Känslofokuserade copingstrategier 

Syskon till barn med cancer upplevde mindre oro och ångest om de var optimistiska och hade 

en positiv livssyn. De som hade en positiv och optimistisk utgångspunkt kände också mindre 

osäkerhet än de som inte hade det. Syskon med en positiv syn hade sällan känslan av 

ensamhet, dock kände äldre syskon och flickor mer ensamhet än yngre syskon och pojkar. Ju 

bättre sammanhållning familjen hade desto större osäkerhet inför situationen kände syskonen 

(35-36).  

 

Syskonens egna intressen och aktiviteter var resurser som var till stor hjälp i hanteringen av 

den nya situationen. Syskonen fick då tillfälle att tänka på annat, behålla lite av det normala i 

livet och det hjälpte dem att upprätthålla självkänslan när uppmärksamheten från föräldrarna 

minskade. Syskonen uppgav att trots alla förluster som drabbat dem i samband med barnets 

sjukdom så hade många vinster kommit ur det hela som ett resultat av copingprocessen. 

Exempel på vinster var att familjen kommit att stå varandra närmare och att de fått en bättre 

relation (34). 



Diskussion 
Sammanfattning 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att föräldrar till barn med cancer inte valde en eller 

flera copingstrategier utan att det var en process under en längre tid (15). Ju längre tiden gick 

desto färre copingstrategier behövde de använda sig av för att hantera sin situation (17).  

Det visade sig också att mödrarna oftast använde sig av problemfokuserade copingstrategier 

såsom att söka socialt stöd och att söka information, men även till viss del av 

känslofokuserade copingstrategier som att tänka positivt och att hålla samman familjen (15-

16,18-23,32-33). Fäderna däremot använde sig till största delen av känslofokuserade 

copingstrategier som innebar att de distanserade sig från problemet genom att exempelvis 

spendera mer tid på arbetet (29). Syskon till barn med cancer använde sig oftare av en 

blandning av problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier än vad föräldrarna 

gjorde. De strategier som syskonen beskrev vara till störst hjälp var att söka socialt stöd, att 

söka information samt att umgås med kamrater och sysselsätta sig med annat (22,34-36). 

  

Resultatdiskussion  
Hur en individ handskas med en svår situation som denna anser författarna beror på vilken 

personlighet individen har samt vilka tidigare erfarenheter av problemhantering som finns 

med. Även livssituationen i övrigt spelar in. I likhet med Antonovsky (13) så anser författarna 

att om en person har möjlighet att förstå sin situation och det som händer och sker och inte ser 

sig själv som ett offer för olika omständigheter så ökar möjligheten att hantera situationen. 

Om personen dessutom har förmågan att finna strategier och sätt att hantera svårigheter så 

ökar möjligheten att finna en mening i det som sker. Genom detta så ökar känslan av 

hanterbarhet ytterligare. Författarna ser det som en positiv cirkel där förståelse för det som 

sker, hanteringen av detta samt förmågan att tänka positivt går hand i hand. Med det menas att 

om individen har en hög KASAM så finns en stadig grund att stå på. Personen är då trygg och 

säker i sig själv och i sin relation och har lättare att förstå och hantera svåra situationer som 

kan uppstå.  

 

Copingstrategier hos föräldrar 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att föräldrar hanterar situationen med ett cancersjukt 

barn på många olika sätt.  



Författarna anser att det kan vara bra att få någon form av strukturerad hjälp för att komma till 

rätta med en del av de nya problem som kan uppstå i samband med barnets sjukdom. I en 

studie (24) visade det sig att hela familjen påverkas när ett barn blir sjukt och familjen bör så 

snart som möjligt få hjälp att komma i kontakt med exempelvis psykolog, kurator och andra 

former av samtalsstöd. Författarna anser att det är sjuksköterskans och den övriga 

sjukvårdspersonalens ansvar att se till att dessa familjer blir erbjudna hjälp och stöd så snart 

som möjligt eftersom många föräldrar inte vet att dessa olika stödformer finns att tillgå. 

Sjuksköterskan kan erbjuda ett visst stöd men det stödet är inte jämförbart med det stöd som 

exempelvis en kurator eller psykolog kan erbjuda. Sjuksköterskans stöd kan vara tillräckligt 

till en början, innan annan samtalskontakt är etablerad, men sjuksköterskan ska ändå finnas 

där som ett stöd under barnets sjukdomstid. Det är av största vikt att sjukvården har noggrant 

utarbetade rutiner för stöd till drabbade familjer gällande hur stödet ska erbjudas, vem som 

ska erbjuda stödet, när det ska erbjudas, vilken form av stöd som ska erbjudas samt 

uppföljning och dokumentation av detta. I en tid av nedskärningar inom hälso- och sjukvården 

är det viktigt att vårdpersonalen prioriterar rätt saker eftersom både personal, patienter och 

dess närstående ofta upplever en brist på tid från personalens sida. Om sjuksköterskan 

prioriterar rätt och tar sig lite extra tid att finnas där och stötta och informera dessa familjer 

kan de redan i ett tidigt skede finna rätt copingstrategier för att kunna gå vidare. 

 

I ett flertal studier (15-16,19-22) påvisades det att föräldrarna upplevde att socialt stöd och att 

samtala med andra föräldrar i samma situation var till stor hjälp. Även stödgrupper visade sig 

fungera bra för vissa (18). Författarna anser att det är bra att stödgrupper finns då det kan vara 

svårt för föräldrar att stötta varandra eftersom de kan vara i olika stadier av sin hantering och 

bearbetning av sin nya situation. I samtal med andra kan föräldrarna få möjlighet att se saker 

ur en annan synvinkel och även möjlighet att få ta del av andras erfarenheter. Det kan även 

vara till stor hjälp och tröst att se att andra har klarat sig igenom svåra kriser och även att veta 

att de inte är ensamma om att ha drabbats av detta. Andra studier (25-26) visade att strategier 

som stöd och samtal inte fungerade alls. Att föräldrarna i dessa två studier inte upplevde att 

stöd var till hjälp tror författarna till viss del kan bero på deras kultur då båda studierna 

utfördes i Grekland där familjer i allmänhet, enligt författarna, har en stark sammanhållning. 

Tack vare denna sammanhållning kan behovet av stöd vara mindre hos dessa familjer. En 

annan anledning till att stöd inte fungerade som copingstrategi kan vara att den ena eller båda 

föräldrarna inte var mottagliga för stöd vid just det tillfället. 

 



I ett flertal studier (15,19,21,26) beskrev föräldrarna även vikten av att vara positiv och 

optimistisk och att ha en tro på att barnet fick den bästa möjliga omvårdnaden. Detta håller 

författarna med om då livet är lättare att leva med en positiv grundsyn, men författarna menar 

också att det i vissa fall inte är bra att vara för optimistisk eftersom det lätt leder till 

besvikelse. 

 

Copingstrategier hos mödrar 

Mödrarna fokuserade på barnet, dess sjukdom och på att hålla samman familjen. Med hjälp av 

olika copingstrategier, i huvudsak problemfokuserade, levde de främst i nuet med fokus på att 

klara av dagen. Två av studierna (25-26) visade att mödrarna i liten utsträckning använde sig 

av att söka socialt stöd från andra föräldrar. Uppsatsförfattarnas uppfattning är att det kan bero 

på att mödrarna den första tiden efter barnets diagnos levde som i en bubbla av kaos, chock, 

sorg och förnekelse och därför hade fullt upp med att inte gå under. Eventuellt var mödrarna 

inte mottagliga för stöd förrän efter en tid, då de hade börjat acceptera och förstå det som hade 

hänt.  

 

Ju lägre mödrarnas utbildningsnivå var desto fler copingstrategier använde de sig av (26). 

Detta anser författarna kan bero på en ren tillfällighet där de lågutbildade mödrarna i den 

studien använde sig av ett större antal copingstrategier, men även andra faktorer kan spela in. 

En faktor kan vara att högutbildade mödrar har större kunskaper och därmed en stabilare och 

tryggare grund att stå på och därför har lättare att hantera svåra situationer och endast behöver 

använda sig av en eller ett fåtal copingstrategier. En annan faktor kan vara att de högutbildade 

mödrarna trots hög utbildning hade en lägre KASAM än de lågutbildade mödrarna och därför 

inte hade förmågan att använda sig av flera fungerade copingstrategier. Författarna anser dock 

att användandet av ett större antal copingstrategier borde göra hanteringen av situationen 

lättare och menar därmed att förmågan att kunna använda sig av och växla mellan olika 

copingstrategier kan ses som något positivt. 

 

Copingstrategier hos fäder 

Fäderna till barn med cancer använde sig oftast av känslofokuserade copingstrategier, 

exempelvis att fly genom att arbeta mycket (29).  

 

 



Detta berodde enligt uppsatsförfattarna möjligen på att fäderna kände ett större ansvar att 

klara av familjens försörjning samt att mödrarna gick så totalt in i rollen som vårdare att 

fäderna kände sig utanför och inte riktigt tilläts att vara delaktiga. De gick därför in ytterligare 

i sitt arbete, där de kunde känna sig betydelsefulla. Här anser författarna att vårdpersonalen 

har en viktig funktion att fylla för att hjälpa fäderna att få bli mer delaktiga genom att försöka 

få mödrarna att släppa in fäderna i omsorgerna kring barnet. Vårdpersonalen måste aktivt 

försöka göra fäderna mer delaktiga genom att vända sig till och ge information till fäderna 

lika mycket som till mödrarna. Författarna menar att en kvinnlig sjuksköterska i större 

utsträckning vänder sig till barnets mor för att informera om exempelvis barnets hälsotillstånd 

och kommande behandlingar än till barnets far. Detta kan möjligen bero på att en kvinnlig 

sjuksköterska lättare kan relatera till sig själv och därmed lättare leva sig in i moderns 

situation. Manliga sjuksköterskor kan tänkas lättare leva sig in i faderns situation, men 

eftersom manliga sjuksköterskor tyvärr är få så blir fäderna per automatik förbisedda. 

 

Copingstrategier hos syskon 

Att ha ett syskon som drabbats av cancer är stor känslomässig omställning för det friska 

syskonet, oavsett om det är ett äldre eller ett yngre syskon som drabbats. Studier (35-36) 

visade att friska syskon använde sig av copingstrategier som att söka stöd och information 

samt distraktion genom att tänka på och sysselsätta sig med annat. Det visade sig också att de 

syskon som var flickor mådde sämre än de syskon som var pojkar. Detta anser författarna kan 

bero på att föräldrarna omedvetet överförde sina värderingar om traditionella könsroller på 

sina friska barn genom att flickorna fick dra ett tyngre lass angående hemmet och eventuella 

övriga syskon än pojkarna. De friska syskon som på egen hand sökte information om 

sjukdomen och behandlingen visade sig även må sämre än de som inte sökte information (35). 

Författarna anser att det beror på att barn, till skillnad mot vuxna, inte klarar av att hantera och 

bearbeta information som inte är anpassad för dem, då informationen kan bli för omfattande 

och allt för skrämmande. Ju mer information och kunskap om sjukdomen syskonen får desto 

mer förståelse, men även rädsla, får de för sjukdomens allvar. Information till syskon är ändå 

viktigt så länge den är anpassad efter syskonets mognad och förmåga att förstå. 

Sjukvårdpersonalen måste därför lägga stor vikt på att se, ta hand om och stötta syskonen för 

att även de ska få möjligheten att känna sig sedda och trygga. Detta kan vara speciellt viktigt 

hos syskon i tonåren då författarna anser att just tonåringar kan vara en särskilt utsatt grupp. 

Tonåringar i allmänhet löper en större risk att hamna i situationer som de inte kan hantera.  



Författarna anser därför att det är av största vikt att just den här gruppen blir extra 

uppmärksammad och får någon typ av trygghet och fast punkt i tillvaron då föräldrarna har 

sin fokus på det sjuka barnet och i en tid då rutiner och ett normalt familjeliv saknas. 

 

Ju bättre sammanhållning familjen hade desto större osäkerhet inför situationen kände 

syskonen (35-36). Detta resultat kan tyckas märkligt eftersom en stark sammanhållning borde 

ge en större säkerhet. Författarna menar dock att ju bättre sammanhållning familjen har desto 

större blir rädslan för att förlora sitt syskon. Ju starkare band som finns mellan 

familjemedlemmarna desto större är påverkan mellan individerna i familjen. Med detta menas 

att om exempelvis modern är fylld av oro, sorg och ängslan så är det lätt att dessa känslor 

överförs till familjens övriga barn och därmed ökar barnens osäkerhet och otrygghet. I en 

familj där sammanhållningen inte är lika stark och där individerna inte bryr sig om eller 

känner starkt för varandra så blir påverkan från andra mindre och känslan av säkerhet 

påverkas därför inte. 

 

Konklusion 
Mödrarna i denna systematiska litteraturstudie använde sig i större utsträckning av 

problemfokuserade copingstrategier än känslofokuserade strategier. Fäderna däremot använde 

sig oftare av känslofokuserade copingstrategier. Detta resultat förvånade författarna något då 

den massmediala bilden av kvinnor och män oftast är tvärtom, där kvinnor oftare framstår 

som sköra, känslosamma och hjälplösa medan männen framställs som rejäla och som de som 

löser problem. Resultatet kan tänkas bero dels på att fäderna i denna studie var 

underrepresenterade jämfört med mödrarna, men också att dessa fäder eventuellt var av den 

känslosamma typen. Mödrarna i denna studie var mer handlingskraftiga och mer involverade i 

barnets omvårdnad än fäderna. Författarna anser att detta kan bero på en inbyggd instinkt hos 

mödrarna att alltid skydda sitt barn och att sätta barnet främst. Denna instinkt kan bottna i att 

det är modern som bär, föder och ammar barnet och därför får en djupare fysisk relation till 

sitt barn än fadern. 

 
Metoddiskussion  
Material till denna systematiska litteraturstudie söktes genom artikelsökningar i Högskolan 

Dalarnas databas ELIN, samt en sökning i databasen Cinahl. Sökningar i andra databaser 

gjordes inte då författarna ansåg att de träffar som erhölls väl motsvarade studiens syfte. 

Sökord användes i olika kombinationer för att få så specifika träffar som möjligt.  



Det är möjligt att om fler eller andra sökord hade använts så hade antalet träffar och 

användbara artiklar sett annorlunda ut. Det skulle i sin tur ha kunnat påverka resultatet. 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(14) för att ge en antydan om den vetenskapliga kvaliteten. Om andra granskningsmallar hade 

använts så kanske artiklarna hade bedömts på ett annat sätt vilket möjligtvis också kan ha 

påverkat resultatet av denna studie. I resultatet redovisas tio kvantitativa artiklar och tolv 

kvalitativa artiklar baserade på studier genomförda i hela världen, vilket kan anses vara en 

styrka eftersom det ger en rättvis bild av hur föräldrar runt om i världen hanterar situationen 

med att ha ett barn med cancer. För att få en tydligare bild av hur det ser ut i Sverige hade det 

dock varit önskvärt med flera svenska studier. Artiklarna utförda i de asiatiska länderna var på 

vissa ställen svårtolkade på grund av filosofiska, andliga och kulturella inslag. Alla artiklar i 

studien var skrivna på engelska och författarna reserverar sig för eventuella feltolkningar och 

missförstånd som kan ha skett vid översättningen av artiklarna. 

 

Förslag till vidare forskning 
Allt fler barn med cancer överlever idag sin sjukdom tack vare att den medicinska 

forskningen har gjort stora framsteg. Genom att allt fler barn överlever så ökar vårdtiderna 

och därmed påverkas livskvaliteten för hela familjen under en lång tid. Detta ställer stora krav 

på vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskor, då dessa familjer är i behov av stöd och hjälp i 

olika former under långa perioder. Det finns omfattande studier angående mödrars olika typer 

av copingstrategier medan det finns lite forskning gjord som rör fäders och syskons 

copingstrategier. I en tid där jämställdhet bör genomsyra det mesta i samhället bör det 

fokuseras ytterligare på forskning om fäders coping och behov av stöd och hjälp. Genom detta 

ökar fädernas möjlighet att bli mer delaktiga i omvårdnaden av sitt sjuka barn. Även syskon är 

en grupp som är åsidosatt i forskningen om copingstrategier trots att problemet med deras 

svårigheter att hantera situationen med ett sjukt syskon är uppmärksammat. Vidare forskning 

om syskonens copingstrategier är därför nödvändig. 
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Tabell 1. Sökord och antal träffar.                                                                                   Bilaga 1                        
 

 
 
 
Tabell 2. Kvalitetsbedömning av artiklar. 
 
Design Kvalitetsgrad 

  
Antal artiklar Poäng och 

procentbedömning 

Kvalitativ Hög 
 

9 20-25 p 
80-100 % 

Kvalitativ Medel 
 

3 17.5-19 p 
70-79 % 

Kvantitativ Hög 
 

8 23-29 p 
80-100 % 

Kvantitativ Medel 
 

2 20-22 p 
70-79 % 

 
 
 
 

Databas + sökord Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa  
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Elin     

Coping + cancer 837    

Coping + cancer + parents 88 34 23 15 

Coping + childhoodcancer 43 15 7 3 

Coping + cancer + mothers 33 11 5 2 

Coping + parents + gender + cancer 12 5 5 4 

Coping + siblings 45 10 5 2 

Cancer + nursing + parents + gender 3 1 1 0 

     

     

     

Cinahl     

Parents + gender + coping + childhood cancer 6 6 5 1 

    27 



 Tabell 3. Artiklar som ligger till grund för resultatet.                                                    Bilaga 2 

Nr Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design, metod Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

14. Yeh, C-H. 
Taiwan 
2003 

Dynamic 
coping 
behaviors and 
process of 
parental 
response to 
child’s cancer 

Beskriva hur 
taiwanesiska 
föräldrar till 
cancer sjuka barn 
copar med 
sjukdomen. 

Kvalitativ. 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 

N= 32 
föräldrar 

Föräldrar väljer 
inte en eller flera 
copingstrategier, 
utan det är en 
process med flera 
steg de går 
igenom. 

Hög 
22/25 poäng 

15. 
 
Van Dongen-
Melman, 
J.E.W.M. Van 
Zuuren, F.J. 
Verhulst, F.C. 
Holland 
1997 

 
Experiences of 
parents of 
childhood 
cancer 
survivors: a 
qualitative 
analysis 

 
Att undersöka 
sjukdomens 
effekt på 
föräldrarna efter 
avslutad 
behandling samt 
att beskriva deras 
copingstrategier. 

 
Kvalitativ.  
Föräldrarna 
intervjuades i 
genomsnitt fyra år 
efter barnets 
tillfrisknande. 
Intervjuer med 
öppna frågor 
gjordes. 

 
N= 85 
föräldrar 

 
Föräldrarna 
upplevde många 
förändringar och 
coping-
strategierna hade 
effekt på hela 
familjen. 

 
Hög 
23/25 poäng 

 
16. 

 
Hoekstra-
Weebers, J. 
Jaspers, J. 
Kamps, W. 
Klip, E. 
Holland  
1998 
 

 
Gender 
differences in 
psychological 
adaptation and 
Coping in 
parents of 
pediatric 
cancer patients 

 
Att undersöka 
skillnaderna i 
psykologisk stress 
och 
copingstrategier 
mellan mödrar 
och fäder med 
barn med cancer 

 
Kvantitativ 
design. 
Föräldrarna fyllde 
i enkäter vid tre 
tillfällen: vid 
diagnostillfället, 6 
månader och 12 
månader efter 
diagnosen ställts. 

 
N= 164 
föräldrar, 79 
fäder och 85 
mödrar vid 
tillfälle 1. 
Vid tillfälle 
2 återstod 62 
fäder och 66 
mödrar. 

 
Endast små 
skillnader i 
coping noterades. 
Fäderna använde 
mer problem- 
fokuserad coping 
vid diagnosen och 
mindre passiva 
strategier efter 12 
månader än 
mödrarna. 

 
Hög 
25/29 poäng 

 
17. 

 
Papaikonomou, 
M. Nieuwoudt, 
J. 
Sydafrika 
2004 

 
Exploring 
parents’ 
stories of 
coping with 
their child’s 
cancer: a 
qualitative 
study 

 
Att undersöka 
copingstrategier 
hos föräldrar till 
cancersjuka barn, 
där föräldrarna 
deltog i 
stödgrupper. 

 
Kvalitativ. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

 
N= 8 
(mödrar 6, 
fäder 2) 

 
Det fanns många 
olika 
copingstrategier 
hos föräldrarna. 

 
Hög 
23/25 poäng 

 
18. 

 
Wong, M. 
Chan, S. 
Kina  
2005  
 

 
The 
qualitative 
experience of 
chinese 
parents with 
children 
diagnosed of 
cancer 

 
Att beskriva 
copingstrategier 
hos kinesiska 
föräldrar till barn 
med cancer under 
barnets 
behandlingstid. 

 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats. 
Interaktiva 
intervjuer med 
öppna frågor. 

 
N= 9 
(8 mödrar, 1 
far) 

 
Föräldrarna gick 
igenom 4 olika 
stadier av coping. 
Tron på den 
kinesiska andliga 
kulturen hjälpte 
föräldrarna att 
vara positiva. 

 
Hög 
22/25 poäng 

 
19. 

 
Wong, M. 
Chan, S. 
Kina 
2004 

 
The coping 
experience of 
Chinese 
parents of 
children 
diagnosed 
with cancer 

 
Att förstå 
copingupplevelser 
hos föräldrar till 
barn med cancer. 

 
Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
N=9 
(mödrar 8, 
fäder 1) 

 
Föräldrarna 
accepterade 
snabbt 
verkligheten och 
fann en mening 
med 
omständigheterna. 
Ödet och religion 
spelade stor roll 
för föräldrarnas 
coping. 

 
Medel 
18/25 poäng 



 
20. 

 
Patterson, J. 
Holm, K. 
Gurney, J. 
USA 
2003 

 
The impact of 
childhood 
cancer on the 
family: a 
qualitative 
analysis of 
strains, 
resources, and 
coping 
behaviors 

 
Att undersöka vad 
runt barnets 
sjukdom 
föräldrarna 
upplevde som 
mest jobbigt, 
samt vilka 
copingstrategier 
de upplevde var 
till störst hjälp. 

 
Kvalitativ. 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 

 
N=45 
föräldrar till 
26 barn som 
genomgått 
cancer-
behandling 
för mer än ett 
år sedan 

 
Det fanns 3 olika 
typer av 
copingstrategier, 
varav stöd i olika 
former användes 
mest frekvent. 

 
Hög 
23/25 poäng 

 
21. 

 
McGrath, P. 
Paton,  M.A. 
Huff, N. 
Australien 
2005 

 
Beginning 
treatment for 
pediatric acute 
myeloid 
leukaemia: the 
family 
connection 

 
Att i familjer med 
ett cancersjukt 
barn undersöka 
upplevelsen av 
barnets sjukdom 
från både barnets, 
föräldrarnas och 
syskonens 
perspektiv. 

 
Kvalitativ 
longitudinell 5 - 
årsstudie där detta 
är det första 
resultatet 
Intervjuer med 
öppna 
svarsalternativ 
användes. 
 

 
Mödrar =3 
Fäder =1 
Sjuka barn=3 
Syskon=1 

 
Alla uppgav att 
barnets sjukdom 
innebar slutet på 
en normal 
tillvaro. 
Emotionellt och 
socialt stöd var 
här den 
viktigaste 
copingstrategin 
för att hantera 
situationen. 

 
Medel 
19/25 poäng 

 
22. 

 
Martinson, I. 
Leavitt, M. 
Liu, C. 
Armstrong, V. 
Hornberger, L. 
Zhang, J. Han, 
X. 
USA  
1999 
 

 
Comparison of 
Chinese and 
Caucasian 
families 
caregiving to 
children with 
cancer at 
home: part I 

 
Att jämföra vård 
och 
copingstrategier 
mellan kinesiska 
och amerikanska 
familjer med ett 
barn med cancer. 

 
Kvantitativ, 
komparativ, 
longitudinell 
design. 
Intervjuer 
gjordes. 
 

 
N= 18 
familjer 
(kinesiska 
10, 
amerikanska 
8) 

 
Familjens 
känslomässiga 
coping skilde sig 
åt mellan de två 
grupperna. 

 
Hög 
23/29 poäng 

23. McCaffrey, N. 
Australien 
2006 

Major stressors 
and their 
effects on the 
well-being of 
children with 
cancer 

Att identifiera 
stressorer och 
dess påverkan på 
cancersjuka barn 
och deras 
familjer. 

Kvalitativ. 
Diskussioner i 
fokusgrupper 
samt individuella 
intervjuer. 

N= 35 
(föräldrar 6, 
barn 6, 
vårdpersonal 
23) 

Olika 
copingstrategier 
identifierades. 
Motion, musik 
och god 
kommunikation 
med 
vårdpersonal var 
till hjälp. 

Hög 
23/25 poäng 

 
24. 

 
Patistea, E. 
Makrodimitri, 
P. Panteli, V. 
Grekland  
2000 

 
Greek parents’ 
reactions, 
difficulties and 
resources in 
childhood 
leukaemia at 
the time of 
diagnosis 

 
Att undersöka 
föräldrars 
reaktioner, 
svårigheter och 
tillgångar i 
copingprocessen 
efter barnets 
diagnos. 

 
Kvalitativ, 
retrospektiv 
design. Intervjuer 
med öppna 
frågor. 

 
N= 71 
(mödrar 41, 
fäder 30) 

 
Stor spridning 
mellan de olika 
föräldraparens 
sätt att reagera. 
Mindre spridning 
inom paret. 

 
Hög 
22/25 poäng 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. 

 
Patistea, P. 
Grekland  
2004 
 

 
Description 
and adequacy 
of parental 
coping 
behaviours in 
childhood 
leukaemia 

 
Att undersöka hur 
föräldrar 
upplevde sitt 
barns leukemi 
samt hur de 
hanterade 
situationen. 

 
Kvantitativ. 
Föräldrarna 
besvarade frågor 
med både öppna 
och slutna 
svarsalternativ 
samt ett 
frågeformulär -
CHIP (Coping 
Health Inventory 
for Parents).

 
N= 71 
(mödrar 41, 
fäder 30) 
 

 
De flesta 
föräldrar uppgav 
att de 
copingstrategier 
som var till störst 
hjälp var att 
bibehålla 
familjens styrka 
och att vara 
optimistiska. 

 
Medel 
21/29 poäng 
 
 



26. Lindahl 
Norberg, A. 
Lindblad, F. 
Boman, K. 
Sverige 
2004 

Coping 
strategies in 
parents of 
children with 
cancer 

Att beskriva 
copingstrategier 
hos föräldrar med 
cancersjuka barn 
samt att se om 
dessa skiljde sig 
från de strategier 
föräldrar med 
icke sjuka barn 
använde sig av. 

Kvantitativ. 
Formuläret ”The 
Utrecht coping 
list” besvarades 
av föräldrarna där 
svaren var 
graderade på en 
fyrgradig skala 
från aldrig/sällan 
till väldigt ofta. 

N=395 
(224 mödrar, 
171 fäder) 

Användandet av 
antalet 
copingstrategier 
skiljde sig inte 
nämnvärt. Större 
användande av 
aktivt 
problemlösande 
strategier och 
mindre av 
passiva strategier 
gav lägre nivå av 
oro. 

Hög 
27/29 poäng 

 
27. 

 
Lindahl 
Norberg, A. 
Lindblad, F. 
Boman, K. 
Sverige  
2005 
 

 
Support – 
seeking, 
perceived 
support, and 
anxiety in 
mothers and 
fathers after 
children’s 
cancer 
treatment 

 
Att undersöka 
förhållandet 
mellan oro/ångest 
och 
copingstrategin 
“att söka socialt 
stöd”. 

 
Kvantitativ 
design 
Föräldrarna fyllde 
var för sig i 
enkäter. 

 
N=184 
föräldrar.  
(81 fäder, 
103 mödrar) 

 
Mödrarna 
använde sig i 
större 
utsträckning av 
att söka stöd i 
stressande 
situationer än 
fäderna. Inga 
skillnader fanns 
mellan könen 
angående 
erhållet stöd och 
oro. 

 
Hög 
29/29 poäng 

 
28. 

 
Reay, D. 
Bignold, S. 
Ball, S. Cribb, 
A. 
England 
1998 

 
“He just had a 
different way 
of showing it”: 
gender 
dynamics in 
families 
coping with 
childhood 
cancer 

 
Att undersöka 
sambandet mellan 
kön och 
copingstrategier 
hos föräldrar till 
barn med cancer. 

 
Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
N= 55 
(mödrar 34, 
fäder 21) 

 
Stor skillnad på 
den 
känslomässiga 
copingen mellan 
könen. 

 
Medel 
19/25 poäng 

 
29. 

 
Han, H.R. 
USA 
2003 

 
Korean 
mothers´ 
psychosocial 
adjustment to 
their children’s 
cancer 

 
Att identifiera 
faktorer som 
påverkade 
mödrarnas 
psykosociala 
anpassning till 
situationen med 
ett cancersjukt 
barn. 

 
Kvantitativ 
Frågeformuläret 
CHIP (Coping 
Health Inventory 
for Parents) 
användes. 
Frågorna 
besvarades med 
hjälp av en 
tregradig skala 
från “inte 
behjälplig” till 
“mycket 
behjälplig”. 

 
N=200 

 
Högre 
användande av 
flera 
copingstrategier 
ledde till bättre 
anpassnings-
förmåga hos 
mödrarna. 

 
Medel 
22/29 poäng 

 
30. 

 
Sloper, P. 

                                                                                                                                 

England 
2000 

 
Predictors of 
distress in 
parents of 
children with 
cancer: a 
prospective 
study 

 
Att undersöka 
graden av psykisk 
smärta och 
relationen mellan 
smärta/ångest och 
copingstrategier 
hos föräldrar till 
barn med cancer. 

 
Kvantitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
enkäter vid två 
tillfällen: 6 och 
18 månader efter 
diagnosen. 

 
N=126 
(68 mödrar, 
58 fäder) 

 
Mödrar använde 
sig mer av att 
söka stöd, hålla 
samman familjen 
och försöka 
skaffa sig 
kontroll än 
fäderna. Familjer 
med sämre 
sammanhållning 
upplevde mer 
smärta/ångest. 

 
Hög 
26/29 poäng 



 
31. Goldbeck, L. 

Tyskland  
2001 
 

Parental coping 
with the 
diagnosis of 
childhood 
cancer: gender 
effects, 
dissimilarity 
within couples, 
and quality of 
life 

Att undersöka 
olikheterna i 
copingstrategier 
hos mammor och 
pappor samt deras 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
prospektiv ansats. 
Tre olika enkäter 
besvarades av 
föräldrarna 1-2 
veckor samt 10-12 
veckor efter 
barnets diagnos. 
 

108 
föräldrar 
från 54 
familjer 
varav 25 
familjer 
hade barn 
med cancer 
och 29 
familjer 
hade barn 
med 
diabetes 
eller 
epilepsi. 

Graden av 
livskvalitet skiljde 
sig inte mellan 
könen, däremot 
fanns skillnader i 
val av 
copingstrategier. 

Hög 
26/29 poäng 

 
32. 

 
Young, B. 
Dixon-Woods, 
M. Findlay, M. 
Heney, D. 
England 
2002 

 
Parenting in a 
crisis: 
conceptualising 
mothers of 
children with 
cancer 

 
Att förstå mödrar 
till cancersjuka 
barns erfarenheter 
och upplevelser. 

 
Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer 

 
N=20 
mödrar 

 
Mödrarna satte sig 
själva och sina 
egna behov i andra 
hand för att kunna 
vara med sitt barn 
så mycket som 
möjligt. 

 
Hög 
25/25 poäng 

 
33. 

 
Sloper, P. 
England 
2000 

 
Experiences 
and support 
needs of 
siblings of 
children with 
cancer 

 
Att 
uppmärksamma 
stödbehovet hos 
syskon till barn 
med cancer samt 
deras upplevelser 
av sjukdomstiden.

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Syskon och deras 
föräldrar 
intervjuades vid 
två tillfällen: 6 och 
18 månader efter 
att diagnosen 
ställts hos det 
sjuka barnet. 

 
Tillfälle 1, 
N= 94. 
Tillfälle 2, 
N= 64. 

 
Stödgivande 
relationer, tillfällen 
att uttrycka sina 
känslor och 
information om det 
som hände 
syskonet var 
viktiga 
copingstrategier. 

 
Hög 
22/25 poäng 

 
34. 

 
Houtzager, 
B.A. 
Grootenhuis, 
M.A. Hoekstra-
Weebers, 
J.E.H.M. Last, 
B.F. 
Holland 
2004 

 
One month 
after diagnosis: 
quality of life, 
coping and 
previous 
functioning in 
siblings of 
children with 
cancer 

 
Att beskriva 
livskvaliteten hos 
syskon till 
cancersjuka barn 
samt beskriva 
deras 
copingstrategier. 

 
Kvantitativ. 
Två olika 
frågeformulär 
fylldes i av 
syskonen, varav ett 
mätte coping med 
en skala (CCSS-s) 
och det andra 
mätte grad av 
livskvalitet. 

 
N= 83 
syskon 
(flickor 46, 
pojkar 37) 

 
Många syskon 
visade sig ha 
försämrad 
kognitiv- och 
känslomässig 
livskvalitet efter 
syskonets diagnos. 

 
Hög 
25/29 poäng 

 
35. 

 
Houtzager, B. 
Oort, F. 
Josette, E. 
Hoekstra-
Weebers, J. 
Holland  
2004 
 

 
Coping and 
family 
functioning 
predict 
longitudinal 
psychological 
adaptation of 
siblings of 
childhood 
cancer patients 

 
Att undersöka 
sambandet mellan 
copingstrategier 
och 
familjedynamik 
samt hur det 
påverkar den 
psykosociala 
anpassningsförmå
gan hos syskon 
till barn med 
cancer. 

 
Kvantitativ 
longitudinell 
design. 
Psykologer 
intervjuade 
föräldrar och 
syskon var för sig, 
samt att deltagarna 
individuellt 
besvarade enkäter 
vid fyra olika 
tillfällen: 1 månad, 
6 månader, 12 
månader och 24 
månader efter 
diagnos. 

 
Syskon till 
barn med 
cancer. 
Tillfälle 1 
N= 83. 
Tillfälle 2 
N= 66. 
Tillfälle 3 
N= 60. 
Tillfälle 4 
N= 57. 

 
Oro och ångest, 
osäkerhet och 
ensamhet hängde 
ihop med 
syskonens förmåga 
att ha ett 
optimistiskt 
förhållningssätt. 

 
Hög 
26/29 poäng 

 
 



GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING       Bilaga 3 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 



GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING        forts.Bilaga 3 
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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