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This is a narrative study about being in a relationship with a child cancer survivor. Previous 
research in the field of partnership and cancer has focused on experiences of being a partner to 
a person who is currently in cancer treatment. There is a lack of knowledge regarding 
partnership to a person who has gone through a cancer treatment prior to being in the 
relationship. More children who are diagnosed with cancer survives today, which means that 
the group of adult child cancer survivors will only increase. With this growing group of adults 
finding their partner and getting into relationships it is important to look at how a relationship 
is affected by a child cancer treatment and experience.  The empirical material consists of a 
total of 12 individual phone interviews with six couples where one of the two had been going 
through a cancer treatment as a child. The six couples who participated had been in a 
relationship for a various amount of time, ranging from a couple of months to 15 years. The 
narratives found in the interviews were divided into different types of narratives, 
problematizing and optimizing narratives. Narratives about complications from childhood 
cancer and conversations about the cancer experiences were two themes where the participants 
were divided into either problematizing or optimizing narratives. A third theme found in the 
interview were shared narratives, in this study meaning stories told by survivor and partner very 
similarly even though the interviews were conducted separately.   
 
Key words: partner, relationship, childhood cancer survivor, partnership, meaning making, 
narrative 
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Jag vill rikta ett stort tack till de sex par som deltog i den här studien med sina berättelser om 
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uppsatsen och jag kommer vara evigt tacksam för tiden ni tog er och våra samtal. Tack även 
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till att hitta deltagare. Likaså ett tack till ansvariga för Maxa Livet som även de hjälpte till att 

dela min förfrågan om deltagare till studien. Tack till de professionella inom vården och de 

regionala förningarna som ville bistå med tankar och tips inför samtalen med deltagarna. Jag 

vill även tacka min handledare Nataliya Thell för stor hjälp, stöttning och värdefulla tips och 

även Elizabeth Martinell Barfoed för hjälp och tips. Slutligen vill jag även rikta tack till familj 

och vänner för stöd och korrekturläsning. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Antalet personer som drabbas av en cancerdiagnos ökar för varje år (Regionala cancercentrum, 

2020). Senaste årsstatistiken visar att cirka 63 000 personer har fått en cancerdiagnos 

(Socialstyrelsen, 2019). Samtidigt som antalet sjukdomsfall ökar har även överlevnaden ökat 

och idag överlever hela 69 procent  (Cancerfonden, 2020). Överlevnaden för barn som drabbas 

av cancer är än högre. Av de barn som idag får en cancerdiagnos överlever 85 procent, en 

ökning med fem procentenheter sedan 2014  (Barncancerfonden, 2019 c.). 

 

Att genomgå en cancerbehandling är påfrestande, något som också har stor påverkan på alla 

som är runtomkring den cancersjuke, framför allt nära anhöriga (Gustafsson Bonnier, 1994). 

Även när cancern är behandlad och anses vara ”borta” kan anhöriga påverkas (Sjövall, 2011). 

Många som genomgår en cancerbehandling, framför allt barn, får komplikationer av sjukdomen 

och/eller behandlingen, komplikationer som i vissa fall har stor påverkan på barnets framtida 

liv  (Barncancerfonden, 2019 d.). Exempel på komplikationer som drabbar en 

barncanceröverlevare är hormonella problem, kognitiva svårigheter och infertilitet. 

Komplikationerna kan dyka upp direkt i samband med sjukdomen och behandlingen eller långt 

senare, ibland först när personen uppnått vuxen ålder (Barncancerfonden, 2019 d.). Det kan 

vara allt från tydliga komplikationer till mer subtila komplikationer som psykisk ohälsa. Just 

psykisk ohälsa i form av depressioner och ångesttillstånd är vanligt bland canceröverlevare men 

kan ibland vara svåra att koppla till cancersjukdomen och den behandling som personen 

genomgått. Detta då psykisk ohälsa är något som drabbar många och kan uppstå till följd av 

många olika händelser och erfarenheter (Jenkins, 2019).  

 

Som anhörig till en person som genomgått ett trauma, exempelvis cancersjukdom, ställs även 

den anhörige inför påfrestningar och förändringar i livet som inte var förväntade (Sjövall, 

2011). Den anhörige kan behöva anta en ny roll i relationen, det kan innebära allt från att ta ett 

större ansvar till att stötta den som har genomgått traumat. Detta kan i vissa fall resultera i stress 

hos den anhörige och det i sin tur att personen glömmer bort att ta hand om sig själv, något som 

ofta resulterar i psykisk ohälsa även hos den anhörige (Pitceathly & Maguire, 2003). 

Anhörigvården är ännu inte en självklar del i behandlingen av sjukdom och många anhöriga 
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glöms bort inom vården, särskilt vanligt är detta bland de anhöriga som kommer in i den tidigare 

sjukas liv efter avslutad behandling (Turner et. al., 2013).  

 

En nära anhörig som påverkas starkt av en persons trauma är partnern. Partner till 

canceröverlevare har i vissa fall visat på minskad livskvalitet och ökad psykisk ohälsa, ofta 

sammanhängande med minskad social aktivitet (Cohee et.al., 2020). Vanligt bland partner till 

cancerdrabbade är att de upplever att de saknar stöd och information från vård eller andra 

professionella instanser. Det har även visat sig att bristen på kunskap och information om 

partnerns sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa och även hur svår psykisk ohälsa personen 

drabbas av (Sjövall, 2011).  

 

Den tidigare forskningen som finns inom anhörigperspektiv handlar ofta om hur det är att vara 

partner till någon som får en cancerdiagnos och då ofta fokuserat på par som varit tillsammans 

före, under och i viss mån efter behandlingen (Pitceathly & Maguire, 2003; Sjövall et.al., 2010). 

Det finns alltså forskning och kunskap kring anhöriga till cancerdrabbade, men det saknas 

forskning om anhöriga när den drabbade är färdigbehandlad och räknas som frisk från cancern, 

och framförallt när den anhörige kommer in i överlevarens liv efter att den blivit 

färdigbehandlad (Cancercentrum, 2020; Cancerfonden, n.d.). Det behövs mer forskning om 

partner till barncanceröverlevare. Detta är särskilt viktigt med tanke på att gruppen partner 

kommer bli större i och med att fler överlever en barncancerdiagnos och i vuxen ålder bildar 

relationer och familjer. I denna studie undersöks upplevelser av relationer mellan 

barncanceröverlevare och deras partner med hjälp av en narrativ ansats. 

 

Narrativanalys inom hälso- och sjukvården kan ge värdefull kunskap om patienters och 

anhörigas upplevelser. När intresset ligger i vad som upplevs och hur sjukdom har påverkat 

individen är narrativen ett bra komplement till den rena fakta om sjukdomen (Duggan, 2019). 

Till skillnad från den mer kliniska forskningen kring individer och sjukdom ger den narrativa 

forskningen en inblick i det meningsskapande som personer drabbade av sjukdom genomgår 

och utgår utifrån vad individen upplever och dennes verklighet (Duggan, 2019).  

 

Berättelser av personer som drabbats av sjukdom ger en kunskap och insikt som den kliniska 

forskningen kan missa. Berättelser tillför kunskap om tankar och känslor hos den drabbade och 

anhöriga som är viktiga för behandling av sjukdomar (Duggan, 2019). Narrativ ger individen 
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möjlighet till meningsskapande och ger möjligheten att själv se meningen med sina erfarenheter 

av sjukdom och vård (Duggan, 2019).  

 

I den här studien har sex par, där en i parrelationen har haft en barncancer, intervjuats för att 

skapa en förståelse för hur relationen upplevs och vilka eventuella utmaningar som uppstår. 

Medan den tidigare forskningen har framför allt fokuserat på hur det är att vara partner till en 

person som genomgår en cancersjukdom, undersöker denna studie erfarenheter av partnerskap 

efter sjukdomen. Denna studie fokuserar även på hur partner till canceröverlevare och 

överlevaren själv skapar mening i sina upplevelser om partnerskap genom berättelser om deras 

erfarenheter. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att genom berättelser från barncanceröverlevare och deras partner få en 

förståelse för hur det kan vara att leva i en parrelation med en person som i sin barndom 

genomgått en cancerbehandling. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilken mening tillskrivs upplevda komplikationer av barncancersjukdomen? 

• Vilka narrativ om att leva i en parrelation med en barncanceröverlevare återfinns i 

samtalen? 

 

1.4 Centrala begrepp 

Barncancer 

Cancer kan drabba alla människor och innebär i stort att någon av kroppen celler har börjat 

växa eller dela sig okontrollerat. När detta drabbar personer under 18 år är det en barncancer. 

Tillskillnad från cancer hos vuxna personer hänger barncancer inte ihop med livsstil och ålder. 

Behandlingen skiljer sig även åt, delvis för att barn är i en tillväxtfas och det är viktigt att i den 

mån det går se till så barnet kan fortsätta växa och utvecklas (Barncancerfonden, 2020 b.). 

 



	 4	

Barncanceröverlevare 

En person som fick en cancerdiagnos innan sin 18-årsdag och som inte visat några tecken på 

cancersjukdom fem år efter avslutad behandling (Svenska barncancerregistret, 2020).  

 

Komplikationer 

Komplikationer eller sena komplikationer är men eller problem som uppstår till en följd av en 

cancersjukdom eller behandling för sjukdom (Barncancerfonden, 2019 d.).  

 

Partner 

Definitionen av partner är bred och det är svårt att hitta en enkel definition. Enligt Svenska 

Akademins Ordlista definieras begreppet som en maka, make eller sambo (Partner, 2015). I 

denna studie omfattar ordet partner även pojk- och flickvän.  

 

Parrelation 

Precis som partner är relation ett ord som saknar en entydig definition. Åter kan definitionen i 

Svenska Akademins Ordlista användas för att beskriva ordets betydelse i denna studie. En 

relation är ett förhållande eller känslomässigförbindelse (Relation, 2015). Begreppet parrelation 

används i den här studien i betydelse av en relation där paren antingen är gifta, samboende eller 

flick-/pojkvän.  
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2. Kunskapsläge 
Att vara partner till en barncanceröverlevare är ett outforskat område och det finns ytterst lite 

forskning i ämnet. Kunskapsläget grundar sig därför i forskning om hur det är att leva i en 

relation där en av partnerna får en cancerdiagnos samt forskning kring barncancervården och 

uppföljning av överlevare. Det har varit av vikt att se till dessa forskningsområden för att skapa 

kunskap och förståelse för de berättelser som framkommer i samtalen med studiedeltagarna. 

Kapitlet är uppbyggt utifrån teman som har framkommit i tidigare forskning kring partnerskap 

och cancer. Det börjar med betydelsen av komplikationer efter sjukdom eller behandling och 

avslutas med diskussion kring behov av stöd hos partner till cancerdrabbade och hur samtal 

kring cancer förs.  

 

Sökord som har använts i litteratursök är: partner, partnerhip, relation, relationship, cancer, 

barncancer, barncanceröverlevare, childhood cancer, childhood cancer survivor, serious 

illness, handicap, cancer survivor, canceröverlevare, funktionsvariation, narratives 

 

2.1 Sena komplikationer 
En stor del av de barn som drabbas av en cancersjukdom kommer att uppleva sena 

komplikationer av sjukdomen eller behandling (Barncancerfonden, 2019 d.). Sena 

komplikationer syftar till de eventuella effekter, fysiska och psykologiska, som kan drabba en 

person i efterhand. På senare år har behandlingen för barncancer förändrats och den ökade 

kunskapen om både sjukdom, behandlingstyper och möjliga komplikationer har lett till att barn 

och unga idag inte bara behandlas utifrån att bota sjukdomen utan även behandlas utifrån att de 

ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt efter behandling (Hjorth et. al., 2010).  

 

När det handlar om personer som drabbas av cancer är några av de mest förekommande 

komplikationerna trötthet och kognitionsförändringar. Det är även vanligt att drabbas av 

psykisk ohälsa i form av depression eller ångestsyndrom (Jenkins, 2019). Oavsett när i livet 

eller vilken typ av cancersjukdom en person får är oro över att cancern ska komma tillbaka eller 

att drabbas av en annan cancersjukdom en av de vanligaste komplikationerna. Den trötthet som 

många cancerdrabbade upplever efter sin behandling har kopplats till behandlingen och anses 

ofta vara en komplikation av den vård och de mediciner som den cancersjuke genomgår och 

inte cancersjukdomen i sig (Jenkins, 2019). I en narrativstudie om lungsjukdomar (Boyles, 

Bailey & Mossey, 2011) beskriver drabbade av sjukdomen sina komplikationer som osynliga, 
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de men som finns kvar från sjukdomen är ingenting som en person utifrån skulle lägga märke 

till. En osynlig komplikation kan ha sina fördelar och nackdelar, det kan utifrån ett perspektiv 

vara skönt att inte identifieras med komplikationen, samtidigt som det kan vara svårt att förklara 

sin nedsättning för omgivningen (Boyles, Bailey & Mossey, 2011). Den hjärntrötthet och 

psykiska ohälsa som många barncanceröverlevare drabbas av (Jenkins, 2019) är exempel på 

sådant som ofta är osynligt och som påverkar den drabbade hårt samtidigt som omgivningen 

inte förstår den och den drabbade kan ha svårt att förklara.  

 

Enligt en amerikansk studie om bröstcanceröverlevare och deras partner, har en cancerdiagnos 

en stark påverkan på individen som får sjukdomen. Det påverkar individens sätt att se på sig 

själv och den egna identiteten samt deras uppfattning och tillit till andra personer och deras 

egen framtid (Dorros, Segrin & Badger, 2017). Personer som drabbas av allvarlig sjukdom kan 

även uppleva stigmatisering av samhället och känna sig annorlunda än resten av omgivningen. 

Denna stigmatisering som finns kring många sjukdomar bidrar till att personen som har eller 

har varit sjuk inte vågar öppna sig om sina erfarenheter på grund av rädsla för omgivningens 

reaktioner (Duggan, 2019).  

 

En narrativanalysstudie om vuxna barncanceröverlevare (Howard et. al., 2016) kunde se hur 

överlevare berättade om oväntade komplikationer och en ovisshet och kunskapslucka kring hur 

deras barncancer kunde påverka deras hälsa i vuxenålder. En del berättelser återgav hur 

överlevarna helt saknade kunskap kring vad för komplikationer de skulle kunna drabbas av 

efter det att de var färdigbehandlade för cancern. Vården spelar en stor och viktig roll i detta, 

dels att informera, dels att överlevaren och dennes anhöriga ska kunna lita på att vården har koll 

(Howard et. al., 2016). I studien återfanns flera berättelser om vikten att kunna lita på att få den 

vård som personen behöver och hur viktigt det är att kunna ta kontakt med vården för oro eller 

tankar kring sin hälsa i vuxenålder (Howard et. al., 2016).  

 

En schweizisk studie om övergången från barncancervården till vuxenvården (Otth et. al., 2021) 

beskriver vikten av att denna övergång fungerar väl och involverar patienten. En välfungerande 

övergång mellan de olika vårdenheterna är nödvändigt för att inte tappa viktig information om 

patienten. I studien upplevde många av deltagarna, som alla i sin barndom hade haft någon 

cancersjukdom, att de hade frågor och oro som hade koppling till sjukdomen. Studien menar 

att en välfungerande vuxenvård för barncanceröverlevare kan minska dessa känslor och tankar 

genom kontinuerlig kontakt med vård som kan svara på deras frågor (Otth et. al., 2021). 
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Behovet av ökad vårdkontakt efter en barncancerbehandling framkommer även i en iransk 

studie om barncanceröverlevares hälsa och psykosocial status (Akbarbegloo, Zamanzadeh, 

Valizadeh & Matin, 2020). En del av den uppföljning som är viktig för barncanceröverlevaren 

är förståelse och kunskapen av vad de genomgick som barn. Enligt en tjeckisk kvantitativ studie 

om barncanceröverlevares relationsbyggande (Koutna, Blatny & Jelínek, 2021) finns psykiska 

komplikationer eller men efter sjukdomen som inte behöver vara direkt kopplad till behandling 

eller sjukdom utan hur själva behandlingen utfördes, vad som gjorde ont, vad som var 

obehagligt. Vuxna barncanceröverlevare kan därför ha psykologiska men från sjukdomstiden 

som påverkar dem likt en komplikation och i nära relationer med andra, något som skulle kunna 

minska med hjälp av uppföljning och samtal kring vad personen genomgick som barn. 

 

Under barndomen och tonåren är vänskaper och relationer av stor vikt och något som alla 

strävar efter. Vänskaper skapar individen och identiteten och har stor påverkan på vår 

utveckling som individer, något som forskning från Australien har visat på (Lewis et.al., 2013). 

Det som visar sig vara återkommande hos cancerdrabbade barn är att möjligheten att skapa 

dessa relationer minskar. Förskole- och skolverksamhet kan behöva minskas och umgänge med 

klasskamrater kan vara begränsat på grund av det sjuka barnets lägre immunförsvar och rädsla 

för att drabbas av infektioner. Detta är något som också påverkar barnet även långt efter 

cancerdiagnosen (Lewis et. al., 2013). Studien visar även att skapandet av nya relationer i vuxen 

ålder kan påverkas av att en person varit cancersjuk som barn. Förmåga och självsäkerhet i att 

gå in i en relation, vänskaplig som romantisk, är påfrestande och kan vara extra svårt för någon 

som i barndomen hade svårt med relationer på grund av sjukdom. Det kan handla både om 

rädsla för att öppna upp sig och berätta om sin sjukdom samt osäkerhet i hur en relation byggs 

upp (Lewis et. al., 2013). Liknande resultat kom en kanadensisk intervjustudie med vuxna 

barncanceröverlevare (Howard et. al., 2013) fram till. Resultatet av studiens intervjuer visade 

att vissa av överlevarna upplevde känslor av utanförskap ofta kopplad till relationer som ofta 

skapas i skolan, en plats det cancersjuka barnet inte alltid kan vara närvarande i utifrån 

sjukdomen. Utanförskapet var däremot ofta dynamiskt och kunde under överlevarens liv både 

minska och öka utifrån ålder och socialt sammanhang. Vad som visade sig vara av stor vikt för 

överlevarna var dock de närmaste relationerna i form av föräldrar, syskon och nära relationer i 

form av nära vänner eller partner (Howard et. al., 2013). 

 

Enligt en tysk studie om barncanceröverlevares psykiska hälsa (Ernst et. al., 2021) har 

överlevaren en generellt högre risk att drabbas av psykisk ohälsa än motsvarande grupp som 
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inte haft en barncancer. En anledning till denna ökade risk är just de relationer som personen 

kan gå miste om i och med att de under barndomen drabbades av sjukdom. Att inte haft 

möjlighet att skapa relationer på samma villkor som någon som inte varit sjuk som barn kan 

enligt studien leda till en ökad känsla av ensamhet vilket i sin tur har visat sig öka risken för 

psykisk ohälsa i form av depressioner och ångestsyndrom. En cancersjukdom är påfrestande 

och kan påverka individen både positivt och negativt. Även om det är lätt att se till de negativa 

eller svårare komplikationer som personer får av sin cancersjukdom i form av exempelvis fysisk 

funktionsvariation eller psykisk ohälsa, finns det positiva aspekter av sjukdomen (Lewis et. al., 

2013). Dessa positiva erfarenheter kan handla om allt ifrån viktiga erfarenheter och lärdomar 

om sig själv till vänskaper och relationer till personer som individen inte hade träffat om 

cancern inte hade kommit in i livet (Lewis et. al., 2013).   

 

En komplikation som var vanligt förekommande för några år sedan men som på senare år 

minskat är inverkan på överlevarens möjlighet att skaffa barn. Den minskade andelen vars 

fertilitet påverkas av behandlingen kan bero på både ny behandling men även den eftervård som 

ges till barncanceröverlevare. Trots denna minskning finns fortfarande en oro för fertilitet hos 

de som drabbats av barncancer (Panagiotopoulou et. al., 2018). Likt den ovetskap som tidigare 

diskuterats gällande komplikationer är osäkerheten kring fertilitet förekommande hos 

barncanceröverlevare, detta enligt en intervjustudie om fertilitet bland unga vuxna 

barncanceröverlevare (Newton et. al., 2021). Många unga vuxna har en längtan efter att skaffa 

barn och att leva med en ovisshet om det är möjligt att skaffa biologiska barn eller om barnet 

kommer drabbas av sjukdom lämnar ett avtryck som påverkar överlevaren och dennes partner 

(Newton et. al, 2021). Även enligt en svensk intervjustudie om barncanceröverlevare och 

fertilitet (Nilsson, Röing, Malmros & Winterling, 2020) upplever många en oro eller frågor 

kring fertilitet som unga vuxna. Studien visade på vikten att få kunskap och förståelse för om 

och hur fertiliteten kan påverkas av den behandling de genomgått och vad det innebär för dem 

i deras framtid. Denna kunskap handlar inte bara om själva möjligheten att skaffa biologiska 

barn utan även om eventuella risker med en graviditet för kvinnorna. Frågan om fertilitet och 

graviditet är en viktig del i eftervården och något som vården kontinuerligt behöver samtala om 

med barncanceröverlevaren då frågan om barn kan vara ointressant vid en ålder men några år 

senare vara aktuell.  

 

Att leva med en allvarlig sjukdom, eller överlevt den, blir ofta en del av individens identitet. 

Inom cancervården används ordet överlevare alltmer och att vara en canceröverlevare blir på 
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många sätt en del av en persons identitet (Duggan, 2019). Begreppet har dock inte alltid använts 

på det sätt som önskas och upplevelsen är att överlevare är ett positivt ord som då förminskar 

den traumatiska upplevelsen och bortser från eventuella komplikationer. Det finns delade 

meningar i frågan och även om vissa organisationer menar att ordet canceroffer skulle passa 

bättre i sammanhanget används överlevare fortfarande (Duggan, 2019). I denna studie kommer 

begreppet överlevare att användas och syftar då till en person som insjuknat och behandlats för 

sin cancerdiagnos och som efter avslutad behandling inte visat på ytterligare cancerceller i 

kroppen.  

 

2.2 Att vara anhörig 
Att vara anhörig till någon som genomgår eller har genomgått ett trauma kan vara svårt. 

Anhöriga är ett viktigt stöd till den som drabbats av traumat och det känslomässiga, praktiska, 

ekonomiska stöd som ges till den drabbade personen kan i vissa fall vara livsnödvändig 

(Sjövall, 2011). Barncancer drabbar de anhöriga svårt. En svensk studie om familjens 

upplevelse av att ett barn i familjen drabbas av cancer (Björk, Wiebe & Hallström, 2005) visar 

hur familjers liv ställd än ända och att livet förändras över en natt. Enligt studien finns även 

upplevelser av ökad sårbarhet och en känsla av att livet är mer skört än tidigare. Även efter att 

barnet har genomgått behandling och anses vara frisk från cancern kvarstår familjens 

förändrade beteende och tankar (Björk, 2008). En narrativ intervjustudie om familjer där ett 

barn insjuknar i barncancer (Woodgate, 2006) beskriver sjukdomen som en livsförändring för 

alla inblandade. Berättelser från denna studie beskriver tiden efter sjukdomen som en utmaning 

i sig vad gäller att på något vis kunna återgå till det som var och gå vidare från sjukdomstiden. 

Samtidigt som barncanceröverlevaren och dennes anhöriga försöker återgå till ett liv utan 

sjukdom återfinns berättelser i studien om hur det är svårt att lämna traumat bakom sig 

(Woodgate, 2006). Precis som för den som fått diagnosen slutar inte oron och frågorna hos den 

anhörige i samband med att behandlingen avslutas. Likt att den tidigare patienten har 

komplikationer kan även en anhörig sägas leva med komplikationer i form av minnen och 

trauma efter sjukdomstiden (Woodgate, 2006).  

 

Brittiska forskare visar i en studie (Pitceathly & Maguire, 2003) att den anhöriges mående ofta 

påverkas starkt av att vara nära någon som är allvarligt sjuk eller har genomgått ett trauma. 

Psykiska påverkan som exempelvis oro och nedstämdhet är exempelvis vanligt bland anhöriga 

till cancersjuka. Forskning från USA om psykisk ohälsa bland anhöriga (Chen et. al., 2020) 
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visar på tydliga sammankopplingar mellan att ta hand om en cancerdrabbad och själv drabbas 

depression som många gånger grundar sig i en svår stress och osäkerhet i hur den anhörige ska 

agera och hantera den nya vardagen med sjukdom. Den anhöriges mående förvärras ofta starkt 

i och med ett förvärrat tillstånd samt fysiska försämringar och smärta hos den cancerdrabbade 

(Pitceathly & Maguire, 2003).  En narrativstudie om att vara anhörig till en demenssjuk person 

(Li, Keady & Ward, 2019) återger berättelser om vikten att som partner till den som får 

diagnosen ha ett nätverk. Studien återger berättelser från anhöriga som berättar om hur de får 

ta nya ansvar och ta hand om sin tidigare friska partner och hur det underlättar att kunna ta hjälp 

av andra runt omkring. Det är vanligt förekommande att anhöriga, och ofta partner till den 

sjuka, upplever en känsla av isolering tillsammans. Fokus blir att klara av sjukdomen och 

medvetet eller omedvetet stängs resten av världen ute (Li, Keady & Ward, 2019). Detta 

beteende finns även i forskning om anhöriga till cancerdrabbade (Pitceathly & Maguire, 2003), 

ett nätverk är därmed lika viktigt för anhöriga till en person som drabbats av sjukdom som för 

den sjuka personen (Li, Keady & Ward, 2019).  

 

En studie från Lunds universitet (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé, 2010) har visat att när en 

person får en cancerdiagnos kan familj och vänner upplevas som än viktigare än tidigare på 

grund av det stöd de ger den sjuka och den kraft som går att hämta från personer runt omkring. 

En intervjustudie med bröstcanceröverlevare och deras partner (de Boer, Zeiler & Slatman, 

2018) visade att en del anhöriga till cancerdrabbade känner att relationen växer och blir starkare 

i och med cancerdiagnosen och upplever en form av vikänsla, där de tillsammans kämpar mot 

sjukdomen.  

 

Att vara partner eller nära anhörig till en person som är svårt sjuk eller lever med svåra 

komplikationer efter sjukdom kan påverka även den anhöriges livsstil. Det är lätt att hamna i 

samma mönster som den drabbade vilket bland annat kan innebära att fysisk aktivitet och 

sociala sammanhang minskar när den sjuka inte orkar (Jenkins, 2019). Påverkan på livsstil kan 

även vara åt det mer aktiva hållet när tankar om att förbättring av den egna hälsan kan minska 

risken för att själv drabbas av sjukdom (Jenkins, 2019). Detta är något som även är 

förekommande i forskning kring barncancerdrabbade familjer där den ”vanliga” livsstilen 

hastigt förändras i och med att ett barn drabbas av cancer (Samson, Rourke & Alderfer, 2016).  

 

Nära relationer är en viktig del i våra liv och en viktig del i vårt välbefinnande. Samtidigt kan 

nära relationer, parrelationer, familj och nära vänner, vara påfrestande och utmana vårt 
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välmående (Duggan, 2019). När en sjukdom finns hos en av partnerna i en nära relation 

förändras bådas förståelse för sjukdomen, dessa kopplas samman och bygger hur individerna 

ser sig själva och sin roll i relationen. Denna förståelse byggs i och med att personerna i 

relationen tillsammans arbetar med att klara av de utmaningar som de ställs mot, exempelvis 

en sjukdom (Duggan, 2019).  

 

En sjukdom ökar sårbarheten och förändrar roller i relationen genom förändrade förmågor samt 

fysisk och psykisk energi (Duggan, 2019). Vi lever och ser på livet så som vi kan förvänta oss 

att det kommer att bli, men en allvarlig sjukdom eller annat svårt trauma kan i stället förändra 

vår tänkta väg och i stället se oss som mer sårbara. Denna förändring i vår förväntan på livet 

påverkar både den direkt drabbade och anhöriga runt omkring personen som alla ser livet som 

mer såbart (Duggan, 2019). I parrelationer, nära vänskaper och familjer kan en sjukdom 

förändra relationen och det som tidigare varit självklart förändras på sätt som inte är förväntade 

av någon av partnerna och som ibland kan öka osäkerheten i relationen (Duggan, 2019). 

Osäkerhet i relationer är även något som anhöriga har märkt av enligt en studie om syskon och 

syskonrelation när ett av syskonen drabbas av barncancer (Nolbris, 2009).  

 

När en sjukdom finns i relationen kan både de fysiska och känslomässiga behoven förändras 

och den anhörige kan bli än viktigare och betydelsefull på ett nytt sätt för den som är sjuk. Detta 

påverkar den anhörige då förväntan på stöd ökar och den egna vardagen kan förändras drastiskt 

(Duggan, 2019). Socialt stöd har visat sig vara positivt i behandling av sjukdom och många 

gånger ett måste för att en behandling ska kunna genomföras och få önskat resultat, dock är 

även den anhörige i behov av socialt stöd (Duggan, 2019). Viktigt för både de anhöriga som 

den cancersjuka är att hitta rutiner och prata med varandra om hur det cancerdrabbade livet ska 

vara, om roller och relationer förändras och vilket stöd både den sjuke och anhörige behöver 

för att må bra i den svåra situationen som uppstått (Venetis, Chernichky-Karher & Lillie, 2020).  

 

2.3 Att vara partner till en cancerdrabbad 
För de som får en cancerdiagnos medan de är i en relation är partnern ofta det viktigaste stödet, 

framför allt när det gäller det känslomässiga stödet i hanteringen av ett sådant trauma som det 

kan vara att få en cancerdiagnos (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé, 2010; Stinesen Kollberg 

et. al., 2018).  
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I en relation är det vanligt att personer följer varandras mål och förväntningar, gällande det 

sociala stödet har detta gemensamma mål visat sig ha inverkan på hur och om målet nås, något 

som en Nyazeeländsk studie om förändringar i relationer visade på (Overall & Fletcher, 2010). 

Exempel på gemensamma mål, även om det från början uppkommit hos den ena personen, blir 

ett gemensamt mål i relationen och något att arbeta för tillsammans (Duggan, 2019). Genom att 

förstå ens egna behov och mål kan individen anpassa sitt beteende för att möta dessa behov. 

För att ett gemensamt mål ska uppstå behöver parterna i relationen uttrycka sina känslor och på 

så sätt informera varandra om det nuvarande mående för att på så sätt förstå inte bara sina egna 

behov och mål utan även sin partners (Duggan, 2019).  

 

När partner till cancerdrabbade forskas om har de i vissa studier delats upp efter kön och där 

kvinnliga partner har visat på större psykologisk påfrestning än män. Fler kvinnor än män i en 

brittisk studie hade visat på mående kopplade till depression och annan psykisk ohälsa, dock 

diskuterar forskaren detta mönster och menar att det inte behöver vara någon skillnad mellan 

könen utan att det handlar om hur de olika personerna pratar om sin situation (Pitceathly & 

Maguire, 2003). Även faktorer som ålder, socioekonomisk status och vilken typ av diagnos den 

drabbade har, har visat sig ha viss inverkan på partner psykiska hälsa. Dock är även detta något 

som saknar stark evidens (Sjövall, 2011).  

 

Något som är påfrestande för en partner till en cancerdrabbad person är att inte känna sig 

tillräckligt informerad om sjukdomen och situationen. Det är inte ovanligt att partnern inte får 

all information från läkare och att även den drabbade kan ha svårt att återberätta allt i de fall 

partnern inte är med på exempelvis läkarbesök (Sjövall, 2011). I vissa fall kan det även vara 

den cancerdrabbade själv som undanhåller information för sin partner, något som är vanligt 

bland cancersjuka då det kan vara svårt att berätta om sjukdomen och behandlingen (Sjövall, 

Gunnars, Olsson & Thomé, 2010).  

 

Enligt en studie om unga bröstcanceröverlevares partner (Cohee et. al., 2020) påverkas denna 

grupp på flera nivåer av deras partners cancer. Både den generella livskvalitén samt den 

sexuella relationen var lägre än den jämförande gruppen av partner till kvinnor som inte hade 

haft en cancerdiagnos. Gruppen påverkas starkt av situationen och jämfört med kontrollgruppen 

visar de på lägre nivå på alla de teman som studien undersökte, exempelvis mindre sexuell 

njutning, mindre sociala aktiviteter och högre andel depressioner.   
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Partner till personer som genomgår eller har genomgått en cancerbehandling som barn eller 

ungvuxen1  uppvisar ofta att de känner ett behov och vilja av att vara ett starkt stöd både 

praktiskt med det fysiska och emotionellt med tankar och känslor (Davies, Hannigan & Kelly, 

2019). Forskning visar även på att det är vanligt att partner ibland går så pass långt i sitt 

stöttande av den sjuka eller tidigare sjuka att deras egna mående sätts åt sidan för att finnas till 

för deras partner som de upplever behöver dem (Davies, Hannigan & Kelly, 2019). Partnern 

sätter helt enkelt den drabbade i första hand och vill innan de tar hand om sig själva se till så 

att deras partner har det bra. Detta kan i sin tur skapa diskussioner i relationen när den tidigare 

sjuka upplever att de blir behandlade som viktigare än deras partner (Davies, Hannigan & Kelly, 

2019).  

 

En kvalitativ australiensk studie (Pinks, Davis & Pinks, 2018) om partner till personer drabbade 

av prostatacancer har sett att många partner upplever att det blir en förändring i roller i 

relationen, något som är särskilt tydligt i fall där partnern till den cancerdrabbade tidigare har 

varit den som följt i relationen. Partnern kan nu i stället behöva ta en ledande roll, fatta beslut 

och ansvara, och helt enkelt anta en ny roll och identitet i relationen. Partner till cancerdrabbade 

har även visat sig förändra sina liv för att finnas till för den drabbade, enligt en brittisk studie 

om unga cancerdrabbade och deras partner, genom att exempelvis välja universitet eller jobb 

utifrån hur nära de kan vara sin partner (Davies, Hannigan & Kelly, 2019). 

 

Enligt en svensk studie om partner till cancerdrabbade är det vanligt att partnern till den 

cancerdrabbade ökar sina egna vårdbesök och uppsökande av läkare (Sjövall et. al., 2009). Det 

är även vanligt bland partner till cancersjuka, att båda nära inpå diagnosen och kort därefter, 

sjukskriver sig från arbete på grund av deras egen hälsa. Vanligast är detta bland partner till 

lungcancersjuka, men jämfört med den genomsnittliga sjukskrivningen i Sverige är partner till 

cancersjuka över snittet (Sjövall et. al., 2012).  

 

Psykisk ohälsa hos partner till cancerdrabbade är vanligt och många upplever stark oro. Denna 

ohälsa kan vara närvarande under en längre period då partnern ofta inte tar hand om sin egen 

psykiska hälsa utan lägger mycket fokus på den drabbade partnerns sjukdom enligt en 

kanadensisk studie om partner till livmoderhalscancer drabbade (Petricone Westwood et. al., 

2020). Att uppleva ångest är även vanligt bland partner till personer som under en längre tid 

	
1 Enligt Folkhälsomyndighetens definition är barn person upp till 18 år och ungvuxen är person mellan 18 och 29 
år (Folkhälsomyndigheten, 2018) 
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varit friskförklarade2  från sin cancerdiagnos (Mitchell, Ferguson, Gill & Symonds, 2013). 

Ibland kan partner till en cancerdrabbad uppleva mer ångestrelaterade tankar och känslor än 

den själv cancerdrabbade varför det är av stor vikt att se till partnerns mående (Sjövall et. al., 

2010).  

 

Partner till cancerdrabbade delar ofta liknande känslor av oro som den drabbade. Detta handlar 

ofta om hur den sjuka kommer reagera på behandling, hur relationen kommer att påverkas och 

om relationen kommer att klara av denna nya vardag de står inför samt kunna vara ett bra och 

tillräckligt stöd. Det sistnämnda är mer frekvent hos partnern än hos den som drabbats av 

sjukdomen (Dorros, Segrin & Badger, 2017). Psykisk ohälsa hos partner är väl återkommande 

i studier, bland annat en brittisk studie om PTSD hos canceröverlevare och deras partner. Enligt 

studien är det även förekommande är att denna psykiska ohälsa sitter i även efter att cancern är 

behandlad och den sjuka blir friskförklarad (Moschopoulou, Hutchison, Bhui & Korszun, 

2018). 

 

Det är vanligt att partner till cancerdrabbade upplever att information och kunskap om 

sjukdomen som deras partner har gått igenom saknas. De anhöriga överlag glöms ofta bort av 

vården och organisationer som arbetar för att stötta drabbade (Pinks, Davis & Pinks, 2018). 

Upplevelse av att inte ha tillräcklig kunskap bidrar till ökad osäkerhet i kommunikation med 

den drabbade men även misstro på den egna förståelsen av sjukdomen. Det kan leda till att 

partnern håller sig för sig själv, både med sina tankar och känslor samt sina frågor och 

funderingar om sjukdomen (Pinks, Davis & Pinks, 2018). Många upplever även att de inte har 

”rätten att må dåligt” då deras partner genomgår eller har genomgått något så traumatiskt som 

en cancersjukdom. I stället för att söka stöd och hjälp eller prata med sin partner håller individen 

inne med det vilket kan öka den psykiska ohälsan ytterligare (Pinks, Davis & Pinks, 2018).  

 

2.4 Påverkan på relationen 
Flera partner har i tidigare studier berättat hur den cancerdrabbade förändras under sjukdomen 

och behandlingen är något som påverkar relationen. Del i den förändring som partner berättat 

om handlar om den sjukas energi och förändring av roller i relationen. Detta kan bland annat 

	
2 Att vara friskförklarad från en cancersjukdom brukar ofta sägas vara när det har gått fem år sedan sista 
behandlingen och personen inte fått något återfall i sjukdomen under perioden (Svenska barncancerregistret, 
2020).  
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handla om att partnern får ta an nya ansvarsområden som den cancerdrabbade inte längre har 

energi till (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé, 2010). Del i detta var osäkerheten om framtiden 

och hur allvarlig sjukdomen var. Partnerns upplevelse av osäkerhet hade delvis att göra med en 

okunskap om sjukdomen och vad sjukdom och behandling kunde ha för komplikationer på den 

som blivit sjuk (Sjövall, 2011).  

 

Relationen och roller i relationen påverkas även utav att den som inte är sjuk kan behöva, eller 

ändå tar, en omhändertagande och vårdande roll (Ussher, Wong & Perz, 2011). Vid en 

cancerdiagnos kan partnern behöva ta beslut åt sin partner, ofta den sjuka, något som också 

påverkar relationen när en av partnerna inte längre har förmåga eller möjlighet att fatta beslut 

på samma sätt och blir beroende av sin partner (Ussher, Song & Perz, 2011). Relationer som 

partnerna tidigare ansett ha varit jämställda och där de båda i relationen har kunnat dela på 

ansvar förändras ofta i samband med en cancerdiagnos. 

 

När det handlar om intimitet i relationen visar studier på olika resultat. En del par upplever inte 

några större förändringar i och med en cancerdiagnos eller att intimitet och sex skulle vara 

annorlunda på grund av en cancerdiagnos eller tidigare cancersjukdom (Abbott Andersen, et 

al., 2020). Andra par berättar emellertid om en förändring då den sjuka, eller tidigare sjuka, 

känner sig obekväm med närhet vilket resulterar i att den sexuella delen av relationen minskar 

(Abbott Andersen, Young & Eggenberger, 2020; Ussher, Wong & Perz, 2011). 

 

En cancerdiagnos behöver dock inte bara komma med negativa konsekvenser på relationen, 

vissa deltagare i en studie berättar om hur relationen blev starkare och partnerna blev närmare 

varandra i och med diagnosen. En anledning till att relationen kan bli starkare är att personerna 

spenderar mer tid med varandra och att de svårigheter paret genomgår tillsammans stärker 

relationen (Ussher, Song & Perz, 2011). 

 

2.5 Att prata om cancer 
En studie om den psykologiska inverkan på partner till cancersjuka har visat på en positiv 

inverkan på relationen om sjukdomen och behandling är något som pratas om (Pitceathly & 

Maguire, 2003). Det har visat sig att kommunikation om sjukdomen är viktig i relationen. För 

den som inte själv är sjuk är information kring sjukdomen och behandlingen viktig för att kunna 

känna sig informerad och delaktig (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé, 2010). Det finns även 
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resultat som visar på att brist på information från läkare och andra vårdgivare gällande den 

drabbades situation påverkar partnern negativt. Informationsbrist ökar ovissheten och oron 

kring den drabbades sjukdom, något som i sin tur kan ha negativ inverkan på partnerns psykiska 

hälsa (Pitceathly & Maguire, 2003). Svenska studier om barncanceröverlevare visar på hur 

viktigt det är för unga personer som genomgått en barncancerbehandling att få uppföljning även 

som unga vuxna (Hjorth et. al., 2010; Jarfelt, 2016).  

 

Den australienska studien om roller i relationer med sjukdom (Ussher, Wong & Perz, 2011) 

visar att partnern till den cancersjuka har svårt att uttrycka sina tankar och eventuell oro över 

sjukdomen, något som både påverkar relationen och kommunikationen mellan båda partnerna 

i relationen. Att prata om den cancerdrabbades sjukdom, kan vara påfrestande och kräver 

mycket av båda i relationen. I en amerikansk studie om kommunikation kring en partner 

cancersjukdom tas det upp att samtalen ofta kräver förberedelser och tar tid (Donovan-Kicken 

et. al., 2012). Sjukdomar är ett trauma som ofta kräver ett mod att visa sårbarhet, allvarliga 

sjukdomar som har präglat våra liv kan dra med sig både fysiska komplikationer som kan 

påverka relationen, och negativa tankar i form av oro och rädsla som behöver få plats i en 

relation (Duggan, 2019).  

 

I den amerikanska studien (Donovan-Kicken, Tollison & Goins, 2012) om att prata om 

cancersjukdomen var det flera personer som uttryckte att det svåraste var att berätta om sin 

cancerdiagnos för någon för första gången och att det fanns en stress och oro över vilka 

reaktioner det skulle bli. Utifrån den cancerdrabbades perspektiv kan det även vara svårt att 

kommunicera det stöd och hjälp som personen önskar. Denna känsla av obehag för att berätta 

om sin cancer är även förekommande i forskning kring barncanceröverlevare (Kim et al., 2018) 

och kunde även visa på att obehag att prata om sjukdomen korrelerar med hur samtal om 

barncancersjukdomen har förts inom familjen under uppväxten. De som upplevde det som svårt 

och obehagligt att prata om sin barncancer kom ofta från familjer där samtalsämnet undveks. 

 

Upplevelsen av att det finns en plikt och skyldighet att uppdatera sina anhöriga om sjukdomen 

och hur behandlingen går vittnar flertalet cancerdrabbade om. Något som upplevs som krävande 

både tidsmässigt och känslomässigt samt svårigheterna i att kommunicera just detta (Donovan-

Kicken, Tollison & Goins, 2012). I en studie om kommunikation mellan män som fått 

prostatacancer och deras partner (Manne et. al., 2009) framkommer det att kommunikation 

kring sjukdom är vanligt och att majoriteten av paren har en öppen dialog kring cancern och 
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behandlingen. Däremot pratar paren mycket mindre om tankar och känslor kring sjukdomen, 

exempelvis oro över dess konsekvenser.  

 

Hur en person som drabbats av cancer väljer att prata om det varierar mycket från individens 

personlighet och erfarenheter samt vem de pratar med, exempelvis berättar en del drabbade inte 

om sin sjukdom till personer de inte känner väl (Lewis, et. al., 2013). Samtidigt är det flera 

drabbade som tidigt berättar för personer de har relationer med vad de har genomgått, detta är 

allra vanligast i parrelationer och kan ha att göra med den intimitet som många sådana relationer 

innehåller (Lewis, et. al., 2013).  

 

Att ha tillgång till stöd, professionellt eller av vänner och familj, har visat sig vara av vikt för 

partnern till en cancerdrabbad. Tydligt i tidigare forskning har varit att brist på stöd har stark 

negativ inverkan på partnern (Pitceathly & Maguire, 2003). De psykosociala konsekvenserna 

av att vara partner till en cancerdrabbad är tydliga tecken på att stöd för partnern är viktigt för 

dennes välmående (Sjövall, 2011). 

 

Det finns alltså forskning utifrån anhörigperspektivet och hur det kan vara att leva i en 

parrelation där en i relationen drabbas av en cancersjukdom. Det som anhörigforskningen dock 

saknar är gruppen anhöriga som kommer in i den cancerdrabbades liv efter avslutad behandling, 

där ibland många partner till barncanceröverlevare. Även om det finns parrelationer där den 

ena drabbats av barncancer och relationen varat under sjukdomen är majoriteten av partner till 

barncanceröverlevare person som kommit in i den drabbades liv efter avslutad behandling. Att 

drabbas av en cancersjukdom tidigt i livet sätter sina spår, en barncanceröverlevaren är 

påverkad av sjukdomen på olika sätt under hela livet, i och med detta är det viktigt att även se 

hur partner till denna grupp upplever sammanhanget och hur de påverkas. Detta är vad denna 

studie syftar på att undersöka.  
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3. Teori och metod 
Forskning utifrån narrativ analys kan betraktas som både ett teoretiskt perspektiv och som en 

metodologisk inriktning. I detta kapitel kommer den narrativa analysen att dels presenteras som 

en teori genom diskussion kring skapande av berättelser, vilka delar av berättelser som är 

viktiga samt hur en upplevelse blir till ett analyserbart narrativ, samt som metod utifrån hur 

materialet hanteras och analyseras ur ett narrativt synsätt.  

 

3.1 Narrativanalys som teori 
Att definiera vad som är ett narrativ är en utmaning, det finns många olika definitioner av olika 

teoretiker, men en vanligt förekommande liknelse är att ett narrativ är som en berättelse om en 

händelse eller upplevelse (Riessman, 2008; Riessman, 2017). Berättelsen i sig är en av de äldsta 

och viktigaste kommunikationsformer vi har (Sharf, 2016) och att berätta har varit en del av 

människans kommunikation så länge talet har funnits och har stor betydelse för hur vi då och 

nu förstår världen (Vulovic, 2013). Ett narrativt synsätt vill undersöka personers erfarenheter 

och finna meningsskapande i personens berättelse om dessa (Riessman, 2008). När ett narrativ 

berättas är det alltså berättaren som bestämmer vad som ska berättas och på vilket sätt, 

berättaren är den som bestämmer hur händelser och aktörer i händelser ska beskrivas. På grund 

av detta kan berättelser och narrativ ibland antas vara begränsade (Vulovic, 2013). Men 

narrativet kan inte tala för sig själv, för att forskningsdeltagares berättelser ska ge något till 

forskningen behöver narrativen tolkas och analyseras (Riessman, 2008). 

 

Tillskillnad från andra typer av analyser av intervjuer tar den narrativa analysen inte ut mindre 

delar och ord från samtalen utan letar i stället efter berättelser i samtalen. Materialet hanteras 

inte efter att hitta svar på forskningens frågor utan letar efter berättelser som kan ge information 

och kunskap (Riessman, 1993). I den narrativa analysen av händelser är berättarens upplevelser 

i fokus. Det är därför viktigt att komma ihåg att det som berättaren återger är individens sanning. 

Även när två personer berättar om samma händelse, som de upplevde samtidigt, kommer deras 

narrativ att skilja sig från varandra. Trots detta är båda narrativen sanning (Labov, 2001). 

Berättaren, eller ägaren, av narrativet är den som bestämmer meningen med berättelsen och 

skapar själv en mening genom att sätta ihop olika faktorer eller delar av livsberättelsen i ett 

sammanhang (Gubrium & Holstein, 2012). Det går således inte att konstatera att den ena 

berättelsen är sanning och den andra osanning, i stället är båda narrativen sanning utifrån 

individuella synsätt och individuella erfarenheter.  



	 19	

 

Detta betyder inte att alla berättelser är den verkliga sanningen utan syftar i stället till att den 

narrativa analysen inte har som syfte att förklara en sanning och en osanning, sanningen ligger 

i berättarens upplevelser och det narrativ som berättaren skapar (Labov, 2001).  

 

När individers narrativ är i fokus för en studie är det viktigt att också sätta narrativen i rätt 

sammanhang genom att beskriva berättaren. De karaktärsdrag som berättaren har, har ofta en 

stark betydelse för hur berättelsen berättas och vad som berättas (Vulovic, 2013). Utöver vem 

berättaren är och dennes karaktär spelar tid och rum en viktig roll i narrativet. Genom att 

använda sig av tidsaspekter och rumsbeskrivelser blir narrativet mer verkligt (Vulovic, 2013). 

Det är även genom tid och rum som berättaren sätter ett narrativ i relation till ett annat, 

berättaren skapar genom dessa beskrivelser en tidsram och tidsordning för vad som inträffade 

när och hur det påverkade vad (Vulovic, 2013).  

 

Ett narrativ skapas alltså av berättaren, men när en narrativ analys görs av det insamlade 

materialet sker ytterligare en konstruktion av narrativ. Berättaren, studiedeltagaren, skapar sitt 

narrativ genom den muntliga berättelsen, när delar av hela samtalet med deltagaren sedan tas 

ut för analys, skapas narrativet igen. I det andra skedet bestämmer forskaren vad i samtalet som 

ska användas i analysen för att visa för läsarna vad samtalet med deltagaren handlade om 

(Riessman, 2008). På så vis deltar både intervjupersonen och forskaren i skapandet av 

narrativet.  

 

I den narrativa analysen kan narrativet utforskas utifrån både vad som berättas och hur 

berättelsen formas. Det är var uppmärksamheten ligger som urskiljer den narrativa analysen 

mot andra analysmetoder inom kvalitativforskning (Riessman, 2008). Intresset i den narrativa 

analysen är de särskilda händelser som berättas om, och hur dessa berättelser skapas genom att 

berättaren sätter samman olika sekvenser till ett narrativ. Analysen ställer frågor om varför 

narrativet skapas på det sätt som det gör, vad gör att berättaren använder ett visst språk eller 

berättar historien i en viss ordning (Riessman, 2008). På grund av detta fokus är det viktigt att 

se till hela samtalet när datan till studien genomarbetas, även om det är utvalda delar som 

presenteras i den skrivna rapporten finns berättelser eller delar av berättelser kvar i samtalet 

som behöver tas med i analysen av materialet. Det finns alltså delar i samtalet som inte 

presenteras av forskaren men som ändå är en del av analysen för att kunna förstå berättaren och 

varför ett visst narrativ skapas (Riessman, 2008).  
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För att hantera det insamlade materialet har materialet tematiserats. Den narrativa analysen kan 

göras tematisk, vilket görs i denna studie, genom att tematisera hela narrativ om särskilda 

händelser. När teman används inom narrativ analys är det viktigt att indelningen i olika teman 

inte resulterar i att narrativen tappas bort. Därför används narrativen och det enskilda caset för 

att hitta ett tema för den specifika berättelsen (Riessman, 2008). De enskilde narrativen som 

finns i deltagarnas berättelser tematiseras alltså utifrån narrativets huvudsakliga fokus i stället 

för att hitta mindre teman i flera olika berättelser.  

 

En narrativ ingång till analys av berättelser är förekommande i studier om sjukdom och har 

även används i studier om barncancerdrabbade (ex. Woodgate, 2006; Thomas-MacLean, 2004).  

Det kan sägas finnas tre former av narrativ inom sjukdomsberättelser; återställande narrativ 

(restitution narrative), kaos narrativ (chaos narrative) och sökande narrativ (quest narrative) 

(Frank, 2013). Det återställande narrativet kan definieras som berättelser om sjukdomen och 

återhämtningen efter sjukdom, en framtidsblick av hur det kommer att bli. Kaos narrativet ser 

istället sjukdomen som det värsta tänkbara och berättelser innehåller ofta idéer om att berättaren 

inte kommer återhämta sig. Den sist nämnde, det sökande narrativet, är berättelser där 

sjukdomen beskrivs som en utmaning och där berättaren letar mening i sina erfarenheter (Frank, 

2013). Den narrativa analysen ger möjlighet till att finna förståelse av erfarenheter som 

sjukdomsdrabbade har och hur de påverkar personen och hur personerna skapar mening kring 

sina erfarenheter (Woodgate, 2006). 

 

3.2 Berättelse som meningsskapande 
Att skapa mening är något vi gör hela tiden. När vi får information till oss eller när vi är med 

om en händelse försöker vi alltid att förstå situationen och skapa en mening med det vi varit 

med om. Mening kan utifrån detta synsätt förstås som individens sätt att tänka om och finna en 

förståelse för det vi upplever (la Cour & Hvidt, 2010). Meningsskapandet är alltså vår vilja till 

att förstå en upplevelse. Det är inte själva händelsen i sig som får en betydelse när vi skapar 

mening utan det är vår individuella upplevelse av händelsen som får en mening (Berg, 2015).  

 

Hur mening skapas är som nämnt individuellt och beror på vilka erfarenheter vi har med oss 

sen tidigare. Har vi varit med om en liknande situation tidigare använder vi den tidigare 

erfarenheten för att få förståelse för det nya intrycket (Bruner, 1990). De egenskaper vi bär med 
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oss formar hur vi ser på olika upplevelser och även vår självbild kan påverka vår syn och 

förståelse (Ahmadi, Erbil, Ahmadi & Cetrez, 2019). Det kan till exempel handla om att skapa 

mening utifrån att en händelse inträffar på grund av något individen gjort, exempelvis att en 

person klarade av något på grund av att personen är en ”god människa” (Ahmadi, Erbil, Ahmadi 

& Cetrez, 2019).   

 

Psykologen Donald Polkinghorne hävdar att berättelser om trauman eller händelser vi upplevt 

är det främsta sättet för människan att skapa mening med dessa erfarenheter (Johansson, 2005). 

I narrativ om händelser vi varit med om gör vi ett försök att skapa mening av händelserna genom 

att använda ord för att berätta om det vi upplevde. Att skapa mening i sig kan därmed betyda 

själva innebörden och betydelsen av händelsen, men kan även syfta till syftet eller målet (Skott, 

2004 a.). Meningsskapande kan ur en synvinkel ses och förstås som lindrande. Genom att 

berätta om sina upplevelser, exempelvis som drabbad av sjukdom, kan berättaren skapa mening 

och betydelse av de händelser som inträffat och det narrativ som bildas (Öhlén, 2004).  

 

Meningsskapande genom berättelser och skapande av narrativ är vanligt förekommande inom 

studier om upplevelser inom hälso- och sjukvården (Pedersen, 2016). Patienter skapar 

berättelser om sin sjukdom och upplevelser av vården och skapar på så vis mening av vad de 

varit med om. Meningsskapande inom vården har stort värde för patienten och även anhöriga 

till den som är i behov av vården för att kunna förstå vad som pågår och även förstå vad för 

vård individen får och vad denna gör (Høiseth & Holm Hopperstad, 2016). Denna typ av 

mening kan skapas genom att den som genomgått vården konstruerar berättelsen, men kan även 

uppstå under vårdgivandet genom förklaringar och associationer till sådant som är mer bekant 

för patienten. Detta är mer förekommande hos unga vårdtagare där lekar, sagor eller spel 

används för att hjälpa den unga patienten att skapa mening kring erfarenheterna (Høiseth & 

Holm Hopperstad, 2016).  

 

Berättelser om trauman eller andra händelser som har en inverkan på individen har till viss del 

en helande effekt om personen som lyssnar har ett intresse för berättelsen. Upplevelsen av att 

någon lyssnar kan i viss mån vara både bekräftande av känslor kring händelsen och i vissa fall 

tröstande (Öhlén, 2004). När narrativet berättas skapar berättaren mening av sina erfarenheter, 

detta meningsskapande kan i sin tur forma berättarens identitet. Berättarens narrativ om 

erfarenheter eller upplevelser har alltså en tendens att framhäva berättarens identitet och hur 

personen uppfattar sig själv både som del av narrativet och som berättare (Johansson, 2005). 
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Hur narrativet berättas, vilka ord och vilka känslor som läggs in i berättelsen formar meningen 

och formar även berättarens karaktär (Öhlén, 2004). 

 

När ett narrativ berättas sker även en reflektion hos både berättare och lyssnare. Reflektionen 

handlar ofta om händelsen som formar narrativet och hur händelsen kan förstås och betydelsen 

av händelsen (Skott, 2004 b.). Med denna syn på mening och meningsskapande som en 

reflektion som sker samtidigt som berättelsen är meningsskapande något aktivt som sker 

löpande genom berättelsen. Det kan även sägas att den mening som skapas, skapas löpande och 

kommer på så vis att förändras under berättelsens gång (Skott, 2004 b.).  
 

3.3 Kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa forskningen ser till att fokusera på den individuella upplevelsen, tillskillnad 

från den kvantitativa forskningen finns ingen tanke med att kunna förklara hur den stora 

populationen agerar eller tänker (Silverman, 2017). Med detta val av metod kunde studien 

fokusera på det som deltagarna berättar om i stället för att leta efter samband.  

 

Intervjuer inom den kvalitativa forskningen har som mening att samla en förståelse av världen 

utifrån den intervjuade personens synvinkel och ser till hur den intervjuade förstår sin 

omgivning och sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa forskningen 

lägger fokus på deltagarnas upplevelser och känslor, som i denna studie finns i deltagarnas 

narrativ, kring forskningsämnet. Det viktiga i dessa intervjuer är alltså att få kunskap kring 

individens egen uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna typ av forskning ger en inblick 

i hur individer upplever situationer eller tankar kring situationer. Att få tillgång till den 

individuella upplevelsen på ett djupare plan är en givande del i denna studie som gör att 

förståelsen för hur det kan vara att vara partner till en barncanceröverlevare kommer fram 

genom deltagarnas narrativ. Då intresset ligger i att se hur deltagarna berättar om sina 

upplevelser och de berättelser de skapar är den kvalitativa intervjun lämplig.  

 

Intervjuer av personer i parrelationer kan göras med paret tillsammans eller som i denna studie 

separat med var och en för sig. Valet att utföra intervjuer separat gjordes av flera anledningar. 

För det första är studiens syfte att se till de individuella berättelserna om hur det är att leva i en 

relation med en barncanceröverlevare. Det var därmed viktigt att se till att varje enskild 

deltagare fick utrymme att berätta sin berättelse utan att den påverkas av partnerns närvaro. 
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Genom att utföra intervjuerna enskilt med varje deltagare kunde detta undvikas. Individuella 

intervjuer säkerställde även att det blev just enskilda narrativ i stället för att par tillsammans 

skulle skapat ett narrativ som sker när båda parter i relationen intervjuas samtidigt (Morris, 

2001). När narrativet är i fokus kan det i samtal med två personer vara svårt att se vem narrativet 

tillhör, det kan visserligen ses som att narrativet ägs av paret, men för det mesta kommer det 

vara en person som kommer äga mer av narrativet och vara den mest närvarande berättaren. 

(Gubrium & Holstein, 2012).  

 

Intervjupersoner som deltar i studier kan ha olika förväntningar och olika tankar på vad de vill 

framföra i intervjun. Fördelen att använda separata intervjuer är att dessa förväntningar och 

tankar som deltagaren har får vara kvar genom intervjun och inte påverkas av en annan 

intervjuperson. I paret kan en person förbereda sig för att berätta om positiva erfarenheter 

medan en annan är mer redo för att berätta om svårigheter och utmaningar (Morris, 2001). 

Genom att ha intervjuer med var och en finns plats för båda typer av berättelser utan att den ena 

ingången skulle vara ett hinder för den andra. Intervjupersonen får själv bestämma vilka typer 

av berättelser som ska berättas utan att behöva ta hänsyn till sin partner.   

 

Separata intervjuer ger också intervjupersonen möjlighet för självreflektion och utrymme att 

under intervjun ta tid att reflektera över frågor och sina egna svar. Berättelser kan i de separata 

intervjuerna utvecklas genom samtalets gång. Dessa reflektioner kan även ske i intervjuer med 

båda parter samtidigt, men då det är två personer som delar på samma utrymme i intervjun är 

det en större utmaning att kunna reflektera över sina berättelser under berättelsens gång (Blake 

et. al. 2021).  

 

En nackdel när intervjuer utförs separat med personer i en relation är att det finns en risk att 

berättelser upprepas, de berättelser som prioriteras är de som intervjupersonen upplever som 

viktigast och om båda personerna i paret prioriterar lika kommer berättelser upprepas (Morris, 

2001). Å andra sidan är det i denna studie de individuella berättelserna som är av intresse, och 

i intervjuerna ombeds deltagarna att berätta om specifika situationer. Intervjuerna innehåller 

därmed berättelser som i mycket kan likna varandra, men som samtidigt är olika utifrån 

perspektivet partner till barncanceröverlevare och barncanceröverlevare. Att intervjua par 

tillsammans kan även resultera i mer detaljerade berättelser då paret hjälps åt att minnas och 

sätta ord på upplevelser och erfarenheter (Morris, 2001). 
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En annan nackdel med att intervjua parterna en och en är att det finns risk att den första intervjun 

kommer att påverka den andra. En av personerna i paret kommer alltid att intervjuas före den 

andra. I denna första intervju kan berättelse framkomma som kan väcka intresse och nyfikenhet 

hos forskaren och en vilja att utveckla berättelsen i den andra personens intervju. Det kan 

därmed ske en påverkan från intervjuarens håll att få intervju två att berätta om samma händelse 

som den första intervjupersonen berättade om. Även om det kan vara intressant att studera 

samma händelse ur olika perspektiv riskeras andra viktiga berättelser att försvinna om för stort 

fokus läggs på att även den andra personen i paret ska berätta om samma händelse (Forbat & 

Henderson, 2003). I denna studie ombeds deltagarna visserligen att berätta om specifika 

händelser, exempelvis första samtalet om barncancer, tillskillnad från det som beskrivs ovan är 

det dock en bestämd intervjufråga och inte ett ämne som uppkommit under en intervju med den 

första deltagaren från ett par.  

 

Att intervjua personer i relation individuellt har gjorts i tidigare studier om partnerskap och 

cancer med syftet att få höra båda sidors berättelser samt en eftersträvan att få fram individuella 

berättelser (bl.a. White & Newman, 2016). Andra studier har intervjuat par tillsammans, dessa 

har dock gjort detta under längre tid eller haft flera intervjutillfällen som gör det mer möjligt 

för båda partnerna att berätta hela sin historia samt hjälpa varandra i att komma ihåg detaljer 

(bl.a. Dorros, Segrin & Badger, 2017; Jenkins, 2019). Dessa studier hade dock, tillskillnad från 

denna uppsats, fokus på just den gemensamma berättelsen och inte hur de båda individuellt 

upplever ett sammanhang.  

 

Övervägning gjordes även vad gäller att genomföra intervjuer med både partnern till 

barncanceröverlevaren och barncanceröverlevaren själv. Dels handlade det om att jag som 

forskare vill säkerställa att båda personerna i paren var bekväma med att dela deras erfarenheter. 

Genom att föra samtal med både i relationen blev det tydligt att båda två var bekväma med att 

berättelser om deras relation och erfarenheter i relationen var med i studien. Då studien syftar 

till att undersöka parrelationen i relation till en tidigare barncancersjuk var det viktigt att båda 

parter i relationen fick komma till tals. Både barncanceröverlevaren och partnern har berättelser 

om sina upplevelser som är intressanta för studien. För att kunna studera relationen var det av 

vikt att föra samtal med de två personerna som utgör den, hade endast en i paret intervjuats 

hade endast halva parets berättelse kommit fram. Slutligen var det viktigt att båda deltagarna 

fick möjlighet att berätta om det var något i deras berättelse som de inte önskade skulle tas med 
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i studien3. Detta var viktigt då sjukdom och hälsa kan vara ett känsligt ämne och berättelser om 

ämnet kan dra upp sådant som intervjupersonen eller personerna hellre håller för sig själva.  

 

Att intervjua deltagarna separat var även gynnande för studiens forskningsfrågor. Menings-

skapandet skulle visserligen kunna finnas i intervjuer som utfördes med dem båda samtidigt, 

men det skulle då troligen resultera i ett gemensamt meningsskapande och det skulle vara svårt 

att se eventuella skillnader mellan partner och överlevare i hur mening skapas. Separata 

intervjuer underlättade även för att se vilja typer av narrativ som fanns i samtalen och hur dessa 

utspelade sig. De separata intervjuerna gjorde att det gick att se mönster i vilka narrativ som 

berättades utan att parterna i relationen påverkade varandra. 

 

Intervjuerna för studien genomfördes på följande sätt. Intervjupersonerna fick inledningsvis 

frågan om det var något de hade frågor om eller funderade på innan intervjun började. Efter 

detta blev de informerade om att de när som helst under intervjun fick avbryta om de inte längre 

ville delta och att de då inte uppge anledning till avslutande av intervjun. Intervjupersonerna 

fick även information om att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville samt att de 

inte behövde berätta varför. Intervjupersonerna fick även frågan om intervjun fick spelas in och 

informerades i samband med detta att allt råmaterial kommer att raderas efter att uppsatsen är 

färdig.  

 

Intervjuerna hade en snittid på 45 minuter och skedde över telefon. Intervjuerna utfördes med 

en intervjuguide (se bilaga 2 & 3). Intervjuguiden användes som stöd för samtalet men den 

intervjuade ombads berätta så mycket som möjligt själv. Då guiden endast användes som stöd 

och inledande varierade samtalen mellan varandra. Vissa händelser ombads dock alla att berätta 

om, exempelvis om när överlevaren berättade om sin cancererfarenhet.   

 

Den viktigaste anledningen till att valet föll på telefonintervjuer var för att få en så stor 

geografisk spridning av deltagare som möjligt. Detta då stödet som erbjuds till anhöriga inom 

vården regleras av sjukvårdsregionerna och det stödet som ges är olika i regionerna. Genom att 

utföra intervjuerna över telefon fanns därmed större möjlighet att få kontakt med personer som 

bor på andra orter än de i närområdet. Slutligen, under den rådande pandemin var det en 

självklarhet att inte träffa deltagare i person.  

	
3 Ingen av studiedeltagarna uttryckte att det var något i deras narrativ som de önskar inte skulle tas med i 
studiens analys.  
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3.4 Studiens deltagare 
Deltagarna i studien består av sex par som lever i någon slags parrelation med varandra, tolv 

deltagare totalt, där en i paret har haft en barncancersjukdom. Alla deltagare i studien är över 

18 år och har skriftligt via mail fått information om studien och även bekräftat skriftligt att de 

mottagit informationen om bland annat anonymisering och användning av insamlat material. 

Målet med urvalet var att få med deltagare från olika delar av landet för att kunna representera 

de olika sjukvårdsregionerna. Spridningen blev dock inte lika stor som önskat med endast tre 

regioner representerade; Stockholm, sydöstra samt södra sjukvårdsregionen. De deltagare som 

deltog i studien är personer jag sedan tidigare inte har haft kontakt med eller känt till vilka de 

är.  

 

Då det finns många olika cancerdiagnoser och komplikationer varierar sig mycket mellan dessa 

kan det finnas upplevelser som inte återberättas i studien. De flesta av deltagarna som hade varit 

sjuka fick även sin diagnos som små, under 5 år, vilket även detta kan bidra till att vissa 

upplevelser, minnen och komplikationer som presenteras inte kan appliceras på alla överlevare. 

Det finns dock en spridning i typer av relationer och hur länge relationer varat, med den kortaste 

relationen på några månader och den längsta nära 15 år. Deltagarna var både gifta, samboende, 

särboende samt i distansförhållanden. En del av paren hade egna barn. 

 

Deltagarna var i åldrarna 22 till 50 och bosatta, utifrån landets sjukvårdsregioner, i region 

Stockholm, sydöstra samt södra regionen. Bland de som var sjuka i cancer som barn 

förekommer tre olika cancersjukdomar - leukemi4, hjärntumör5 samt Hodgkins lymfom6. Alla 

deltagare har fått sina namn utbyta mot fiktiva namn. Nedan följer en kort beskrivning av paren. 

 

- Elin och Joel har två barn. De är sedan en tid tillbaka gifta och har varit ett par i närmare 

tio år. Elin var bara tre år när hon fick leukemi. 

- Camilla och Hugo träffades när de båda studerade på universitet. Camilla och Hugo har 

i snart två år varit i distansförhållande. Camilla var tre år när en hjärntumör upptäcktes. 

	
4 Leukemi är en cancersjukdom som innebär att omogna vita blodkroppar växer okontrollerat i benmärgen. 
Dessa cancerceller tränger sedan ut i blodet och vidare till övriga organ (Barncancerfonden, 2020 a.). 
5 En tumör är en plats på eller i kroppen där celler förökar sig i en onormal hastighet eller mängd (1177, 2020), 
en hjärntumör är då en tumör växer i hjärnan. Hos barn är det vanligast i lillhjärnan och hjärnstammen 
(Barncancerfonden, 2019 b.). 
6 Lymfom är den cancersjukdom där cancercellerna bildas i lymfkörtelsystemet (Barncancerfonden, 2017 a.). 
Den vanligaste form av lymfom är Hodgkins lymfom som innebär att cancern ofta bildats i lymfknutorna 
(Barncancerfonden, 2017 b.).		
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- Olivia och hennes pojkvän William har varit ett par i snart ett år. När Olivia var tre år 

fick hon leukemi.  

- Fredrik och Vera bor tillsammans med tre barn. Paret har de två yngsta barnen 

tillsammans och den äldsta är Fredriks bonusbarn, Fredrik uppger dock att han ser 

barnet som sitt eget. Fredrik var i tonåren när han fick diagnosen Hodgkins lymfom. 

- Viktoria bor tillsammans med sin man Martin och ett barn samt har ett till barn på väg. 

När Viktoria var tre år blev hon diagnostiserad med leukemi.  

- Jonathan och Emma är förnärvarande särbos men bor nära varandra. De har varit 

tillsammans sen ungefär två år tillbaka. Jonathan var i tonåren när han fick leukemi.  

 

Parens olika egenskaper påverkar datans innehåll och därmed analysen av datan. Olika typer 

av cancerdiagnoser och behandling, och däribland när behandling gavs, kan påverka vilka, om 

några, komplikationer som överlevaren drabbas av. Som nämnt i tidigare kapitel har 

behandlingen av barncancer förändrats och då överlevarna i studien var sjuka under olika 

perioder i livet kan det antas att de fick olika behandlingar. Dessa faktorer, sjukdom och 

behandling, kan alltså vara en orsak till de olika komplikationer som beskrivs i samtalen. En 

annan faktor som påverkar hur datainsamlingen ser ut är hur länge paren har varit i relation. 

Som presenterat ovan är skillnaden mellan de som varit par längst och de som varit kortast stor, 

och det har säkert en betydelse för den data som insamlas. Ett par som har varit i relation i 15 

år har med säkerhet fler gemensamma erfarenheter och har lärt känna varandra på ett sätt som 

paret som varit tillsammans i några månader inte har. Med det sagt betyder det inte att den ena 

relationen är bättre eller mer fungerande än en annan, utan att det finns erfarenheter och kunskap 

om den andra personen som kommer med tiden. I datan finns det exempelvis en skillnad i hur 

personerna pratar om varandra, där det är en mer saklig bild som presenteras från paren som 

varit tillsammans länge, medan det i de yngre paren är en försiktigare beskrivning med 

förklaringar till beteenden.  

 

Valet av deltagare gjordes utifrån ett målinriktat urval (Bryman, 2008) genom att kontakta 

personer som på något sätt kommer i kontakt med barncanceröverlevare och deras partner. 

Kontakt togs med Barncancerfondens sex regionala föreningar i Sverige och även med en av 

projektledarna för Barncancerfondens program Maxa Livet som riktar sig till 

barncanceröverlevare. Den sist nämnda kunde via en sluten Facebookgrupp publicera 

informationsbrevet om studien tillsammans med kontaktuppgifter om någon önskade delta. 
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Kontakter i föreningarna skickade vidare informationen om studien till personer de trodde 

kunde vara intresserade.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
Att analysera narrativt innebär att fokus läggs på de berättelser som framkommit, exempelvis 

en intervju och ur berättelserna framhäva olika strukturer (Kvale & Brinkmann, 2014). Om 

flera personer intervjuas om samma händelser kan de olika narrativen användas för att öka 

förståelsen av hur samma händelse kan förstås och upplevas på olika vis. På så vis kan flera 

separata narrativ användas för att beskriva en händelse som påverkar flera personer (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

I den narrativa analysen kan fokus läggas på olika sätt. Den traditionella analysen är dock att 

fokusera mindre på vilka ord som används eller enskilda berättelser utan mer se till strukturer 

av berättelser och hur dessa strukturer skapar mening för berättaren (Vulovic, 2013). Vid analys 

av berättelser från deltagarna är det viktigt att bibehålla narrativen som de sades i intervjun, 

målet blir att kunna analysera narrativen samtidigt som de inte tas från kontexten som gör dem 

till de narrativ som de är (Riessman, 2008).  

 

I den narrativa analysen finns ett antal begrepp som aktivt används vid analys av den inhämtade 

datan. Dessa begrepp används i analysen av narrativen för att beskriva vad som sägs i narrativen 

och hjälper på så vis till att analysera deltagarnas berättelser (Johansson, 2005). Det första 

begreppet är intrig. En intrig inom den narrativa forskningen kan sägas vara motivationen till 

berättelsen eller berättelsens sammanhang, det som gör att olika mindre narrativ hänger ihop 

(Johansson, 2005). Intrigen i denna studie kan sägas vara barncancer, hade inte en i paren 

drabbats av barncancer hade berättelserna inte funnits, det kan även vara huvudtemat i enskilda 

berättelser om exempelvis en komplikation eller ett samtal  (Vulovic, 2013). Nästa begrepp 

handlar om berättaren och personer i berättelsen, dessa kallas inom den narrativa forskningen 

för aktörer. Denna studies huvudpersoner, alltså berättarna själva, brukar vanligtvis kallas för 

protagonister. Aktörerna i narrativet interagerar i berättelsen, dessa interaktioner betecknas 

som en konflikt. Begreppet betyder dock inte att det måste ske en konflikt i den bemärkelse vi 

vardagligt förstår ordet. Konflikt i den narrativa forskningen behöver inte syfta till en oenighet 

mellan två personer, utan syftar i stället till hur aktörer i narrativet förhåller sig till varandra 
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(Johansson, 2005). Det kan exempelvis handla om en inre konflikt hos partnern till 

barncanceröverlevaren över hur partnern ska förhålla sig till vissa komplikationer.  

 

Andra begrepp som används i analysen av narrativ är begrepp som beskriver själva narrativet. 

Till att börja med finns begrepp som syftar på miljön som narrativet utspelar sig i, setting. 

Setting beskriver alltså var och när narrativet utspelar sig, var aktörerna befinner sig. I detta kan 

begrepp som berättarrum och berättartid användas, som definierar just var någonstans 

narrativet utspelar sig och när (Johansson, 2005). Tidsbegreppet behöver alltså inte enbart syfta 

till ett klockslag utan kan även vara fråga om ett visst år, en viss period i berättarens liv eller en 

viss tid på dygnet. Vidare finns begrepp som hjälper till i analysen av hur berättaren bygger upp 

narrativet. Det kan sägas finnas tre olika ingångar i hur ett narrativ struktureras; kronologiska 

sekvenser, deskriptiva sekvenser och narrativ. De kronologiska sekvenserna är narrativ som 

struktureras i en tidsordning, från det tidigaste till det senaste. Deskriptiva sekvenser är narrativ 

som berättar om en längre period utan att berätta i en specifik ordning, exempelvis en 

sammanfattning av barndomen. Narrativ är till skillnad från de tidigare sekvenserna en 

berättelse med en tydlig början och ett tydligt slut, dessa berättelser har även för avsikt att 

förmedla någonting (Johansson, 2005). 

 

Något som är närvarande i deltagarnas berättelser är hur de inkluderar sig själva i berättelsen. 

Det är flera som aktivt citerar sig själva i sina berättelser medan andra mer berättar vad som 

inträffade. Dessa två sätt att framhäva en poäng ur berättelsen kan beskrivas med begreppen 

extern värdering och intern värdering (Johansson, 2005). Extern värdering beskriver ett 

narrativ där berättaren beskriver vad som sker och med narrativet intriger och konflikter ger 

lyssnaren möjlighet att själv förstå och värdera händelse. Ett narrativ som berättas med intern 

värdering är istället tydlig med hur berättaren själv värderar händelserna. Detta exempelvis 

genom att citera sig själv eller andra i berättelsen för att tydliggöra sin poäng och på så vis 

förmedla sin värdering på lyssnaren (Johansson, 2005). Slutligen finns ett begrepp som enligt 

vissa forskare kan vara grunden för att narrativet skapas, vändpunkten (Duggan, 2019; 

Johansson, 2005). Begreppet används för att beskriva en avgörande händelse som påverkat 

berättaren eller protagonisten. I den här studien kan vi prata om olika vändpunkter, dels finns 

vändpunkten som är barncancerdiagnosen, som är en avgörande händelse för 

barncanceröverlevarna, vi kan även prata om vändpunkt som i när partnern fick vetskap om 

cancern som en viktig händelse i partnerns liv.   

 



	 30	

I analysen av de narrativ som framkommit i samtal med studiens deltagare har narrativ delats 

upp i olika teman utifrån det som kallas tematisk narrativanalys (Riessman, 2008). Ett tema i 

den narrativa analysen är en gruppering av olika motiv i narrativen (Vulovic, 2013). Genom att 

utgå från de motiv, eller fokus för berättelsen, som narrativet grundar sig i eller centrerar kring 

kan narrativ från flera deltagare delas in i teman och på så vis jämföras med varandra. Det 

insamlande materialet delades in i teman för att genom dessa identifiera gemensamma aspekter 

och mönster av narrativen (Braun & Clarke, 2006). Att analysera utifrån teman kan vara 

komplext och variera från studie till studie, mestadels då det inte finns någon bestämd metod 

för att bestämma vad som är tema och hur dessa tas fram. Det blir forskarens eget val att välja 

ut teman och argumentera för varför just de temana valdes ut (Braun & Clarke, 2006). I analysen 

av intervjuerna återfanns olika slags narrativ och analysen byggdes upp ut efter dessa. Det som 

kunde noteras i samtalen var att stora delar av samtalen med deltagarna kunde kategoriseras i 

två olika typer av narrativ, optimerande och problematiserande. Dessa olika typer av narrativ 

karaktäriserades efter om narrativen präglades av i stora drag positiva eller neutrala upplevelser 

eller om de oftare återgav berättelser om negativa upplevelser. Vad som även framkom i analys 

av materialet var hur vissa narrativ delades inom paret, dessa kom att benämnas som delade 

narrativ och syftar till berättelser om samma händelse som är nästintill identiska från båda 

personerna i relationen. I dessa större analytiska temana återfanns även mindre teman, dessa 

grundade sig mer i narrativet intrig och innehöll berättelser om specifika händelser eller viktiga 

vändpunkter. Narrativ med liknande intriger eller konflikter ordnades ofta i samma tema. 

Viktigt vid tematiseringen var att inte tappa narrativen utan att säkerställa att narrativen i sin 

helhet tematiserades. Detta gjordes genom att tematisera narrativet utifrån intrigen i stället för 

att tematisera kortare citat (Riessman, 2008).  

 

Efter en färdig intervju transkriberades materialet så snart som möjligt. Detta dels för att kunna 

använda minne för att fylla i ord som inte kunde uppfattas i inspelningen eller för att snabbt 

återkomma till deltagaren om det var något som var oklart. Transkriberingen utfördes ordagrant 

utifrån inspelningarna av materialet. För att kunna sätta samtalen i den kontext de fördes 

användes markeringar i transkriberingarna som visade på skratt, suckar eller uttryck som visar 

att personen funderar. Dessa typer av ljud från intervjupersonen kan i vissa fall vara användbara 

för analysen av materialet och var därför en viktig del av transkriberingarna (Johansson, 2005). 

Även sådant som pauser eller längre tystnader markerades i transkriberingarna.  
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Citat från intervjuer som används i analyskapitlet har i vissa fall anpassats för att passa bättre i 

skrift. Pauser, jakande, tvekande och andra ljud som finns i tal som inte har innebörd för 

berättelsen har tagits bort. När delar av citat eller frågor från intervjuaren har tagits bort 

markeras detta med (...). Då det i denna studie är fokus på berättelsen i sig och inte på hur 

berättelsen berättas har tonläge och hur det berättas inte noterats, det inhämtade materialet 

analyseras utifrån vilka ord som används och inte hur orden sägs.   

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
När forskning gjorts utifrån den kvalitativa ansatsen kan metodvalet kritiseras och diskuteras 

utifrån tillförlitlighet och trovärdighet. Med tillförlitlighet menas att utförandet av studien har 

gjorts på ett sådant sätt att det skulle gå utföra en annan studie på samma sätt och trovärdigheten 

syftar till att det som diskuteras i studien är så likt verkligenheten som möjligt (Bryman, 2008).  

 

Vad gäller studiens tillförlitlighet beskrivs det ovan hur studien har genomförts. Den 

intervjuguide som använts som guidning i samtalen finns att tillgå och det finns även en 

beskrivning på vilket urval studien baseras på (Bryman, 2008). Viktigt att komma ihåg är dock 

att det är omöjligt att göra en exakt replikering av studien, dels då intervjuguiden inte användes 

som en strikt mall för samtalet, dels då berättelser alltid kommer att variera, även om samma 

deltagare skulle intervjuas vid ett senare tillfälle är sannolikheten stor att deras berättelser skulle 

skilja sig i detaljer mot de som framkommer i denna studie (Skott, 2004 a.).  

 

Studien består av individuella berättelser om hur det är att leva i en relation med en 

barncanceröverlevare, då det handlar om just individuella berättelser är det viktigt att komma 

ihåg att trovärdigheten i denna studie handlar om en individuell verklighet. Med andra ord, 

stämmer de berättelser som analyseras med de berättelser som deltagarna berättade under 

samtalen? För att nå trovärdighet spelades intervjuerna in och transkriberades sedan ordagrant, 

detta innebär att den text som då är det insamlade materialet är deltagarnas ord och inte vad jag 

som intervjuare kommer ihåg. De delar av samtalen som återges i analysen är tagna direkt från 

materialet, och eventuella ändringar som har gjorts i delarna har markerats.  

 

Studiens trovärdighet kan kopplas till materialets autenticitet. Begreppet autenticitet kan ha 

många olika betydelser beroende på sammanhanget, i denna studie handlar autenticitet dock 

om hur väl de delar av materialet som presenteras i analysen stämmer överens med vad 
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deltagaren sa och menade (van Leeuwen, 2001). Det handlar alltså om att deltagarna i denna 

studie som har intervjuats ska känna igen sig i materialet som valts ut för analys. Autenticiteten 

innebär alltså att det arbetade materialet ska vara så likt det som berättades i samtalen (van 

Leeuwen, 2001).  

 

Efter att materialet bearbetats genom transkribering följt av kodning valdes delar ut som skulle 

kunna användas i en analys. Dessa delar skickades till deltagarna för att de skulle få chansen 

att bekräfta att deras berättelse framkom på önskat sätt. Deltagarna blev ombedda att 

återkomma om det var något i texterna som de inte kände igen sig i eller om de upplevde att 

viktiga delar hade tagits bort. Alla deltagarna kommer även få den slutgiltiga studien skickad 

till sig.  

 

3.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts utifrån de forskningsetiska reglerna om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Kalman & Lövgren, 2012). 

Informationskravet syftar till att alla deltagare ska vara väl informerade om studies syfte och 

tillvägagångssätt innan de bestämmer sig för att delta (Kalman & Lövgren, 2012). Kontakten 

med intervjudeltagarna började med kontakt med barncanceröverlevaren som antingen svarade 

på annons på sociala medier eller via kontakt med någon av Barncancerfondens regionala 

föreningar, meddelade att de och deras partner var intresserade av att delta. Valet att ta den 

första kontakten med den i paret som hade varit sjuk gjordes av skälet att det är barncancer-

överlevaren som är medlem i grupper på sociala medier och som även har kontakter inom 

föreningarna. Det var viktigt att säkerställa att båda personerna i relationen fick ta del av 

informationsbrevet (se bilaga 1) och var införstådda med syftet med studien och gavs tillfälle 

att ställa frågor. Med detta i åtanke efterfrågades kontaktuppgifter till partnern till 

canceröverlevaren för att kunna skicka information till båda partnerna, de bads sedan att enskild 

meddela att de hade fått och förstått informationen. Detta för att vara säker på att de båda var 

med frivilligt och fick all information de har rätt att få. I och med bekräftelse från båda 

deltagarna att de hade fått informationen och var införstådda med vad det innebar uppnåddes 

även samtyckeskravet. 

 

Den tredje forskningsetiska regeln, konfidentialitetskravet, syftar till att säkerställa att 

deltagarnas berättelser används på rätt sätt (Kalman & Lövgren, 2012). Deltagarna fick 
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förfrågan om inspelning av samtalet och även information om att inspelningarna kommer att 

raderas efter att studies färdigställts. I konfidentialitetskravet ingår även diskussioner kring 

anonymisering av materialet och hur material kommer att användas efter studien är färdigställd 

(Kalman & Lövgren, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarna blev informerade om att de 

kommer att anonymiseras, däribland ges fiktiva namn. Anonymiseringen av deltagarna anses 

som särskilt viktigt i denna studie då ämnet som diskuteras kan vara känsligt.  

 

Den sista av reglerna, nyttjandekrav, handlar om att det insamlade materialet används till det 

som det ska användas till och inget annat (Kalman & Lövgren, 2012; Silverman, 2017). 

Materialet som samlades in används bara för denna studie och kommer efter att studien är 

färdigskriven att raderas. Detta var även information som deltagarna fick innan intervjuerna.  

 

Intervjufrågorna som användes som stöd i intervjuerna skapades med eftersträvan att de skulle 

ge deltagarna möjlighet att skapa sina egna berättelser kring sina erfarenheter, samtidigt var det 

viktigt att intervjufrågorna inte gjorde någon skada på deltagarna. Alla deltagare blev även 

informerade vid första kontakt, vid bekräftelse av tid för intervju samt direkt innan och direkt 

efter intervjun informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun, att de inte behövde 

svara på alla frågor om de inte ville samt att de var välkomna att höra av sig efter hand om de 

vill dra sig ur, tillägga något eller ta bort något.  

 

Vid transkribering av de inspelade intervjuerna skrevs inga namn ut. Anledningen till detta var 

främst för att bibehålla en anonymitet ifall att transkriberingar skulle läsas av någon utöver 

författare och handledare (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var viktigt att även i råmaterialet ha 

en anonymitet för att undvika att någon av deltagarna skulle gå att känna igen. Detta innebar 

att även namn på andra familjemedlemmar, skolor eller vårdpersonal som nämndes i 

intervjuerna inte skrevs ut.  

 

3.8 Förförståelse 
Ämnet barncancer är något som jag har egen erfarenhet av genom visst arbete på 

Barncancerfonden och framför allt som volontär på ett internationellt läger för svårt sjuka barn 

och deras syskon. Jag skrev även min kandidatuppsats om syskon till cancersjuka barns 

psykiska hälsa och kan idag säga att jag har flera vänner som har direkt erfarenhet av att ha 

varit sjuka eller haft en nära relation till någon som varit sjuk. Några av dessa lever i relationer 
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där en part har varit sjuk i barncancer och när jag bestämde mig för ämnet fick jag ta del av 

deras berättelser.  

 

Förförståelse för ett forskningsämne kan påverka både analys av data samt insamling av data 

på både positiva och negativa sätt (Bryman, 2008). Kunskapen jag har fått genom mina 

erfarenheter underlättade i samtalen med studiedeltagarna då jag har kunskap om olika 

diagnoser och behandlingar. Å andra sidan kan denna förförståelse påverka min insamling av 

material. Jag hade en förväntan av vad för narrativ som skulle framkomma i samtalen, men 

narrativen som jag fick var något annat. Denna förväntan kom säkerligen från den kunskap jag 

redan har och de berättelser jag hört från andra. Jag var dock kontinuerligt under insamlandet 

av material samt under analysen medveten om min förkunskap och att den skulle kunna skada 

analysen. Genom min medvetenhet om förkunskapen hade jag en möjlighet att reflektera över 

den hade en sådan situation uppstått.   
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4. Analys 
Analysen av materialet gjordes genom att analysera en intervju i taget. Då studien syftar till att 

undersöka parrelationen var det av intresse att efter de enskilda analyserna se vilka mönster och 

typer av narrativ som återfanns i både partnern och barncanceröverlevarens intervjuer. I analys 

av materialet uppmärksammades att paren i stora delar av samtalet återgav narrativ som kan 

delas in i någon av två grupper, optimerande och problematiserande. Det fanns även narrativ i 

samtalen som var nära på identiska från partnern och barncanceröverlevaren, dessa narrativ 

kom att benämnas som delade narrativ. 

 

4.1 Två typer av narrativ 
Narrativen som framkom genom samtal med studiedeltagarna kan delas upp i två olika slags 

narrativ. Ett narrativ kantas av berättelser om neutrala upplevelser och kommer i denna studie 

att kallas optimerande narrativ. Den andra typen av narrativ innehåller fler negativa upplevelser 

och kommer i studien att kallas problematiserande narrativ. De optimerande narrativen 

karaktäriseras av att protagonisterna genomgående beskriver de eventuella komplikationer eller 

möjliga utmaningar som något närvarande men som inte lämnar några större besvär för paret. 

Dessa berättelser präglas av tankar om att barncanceröverlevaren hade tur och att det kunde 

varit mycket värre. De problematiserande narrativen präglas i stället av narrativ som beskriver 

mer besvärliga komplikationer och att barncancern påverkar relationen mer. Problematiserande 

narrativ påträffades i intervjuer med två av paren, medan de optimerande narrativen var mer 

dominerande i de andra fyra parens intervjuer. Typen av narrativ är alltså densamma för båda 

personerna i paren vilket visar på att deltagarna i studien i denna bemärkelse delar upplevelser 

med sin partner. Även om det kan skilja i vissa specifika narrativ är det generellt paren där 

överlevaren genomgick behandling för mer än 25 år sen som återger berättelser om mer 

negativa upplevelser. Detta kan ha betydelse för narrativen då vi vet att behandlingen för 

barncancer har förändrats och kanske att dessa två överlevare genomgick tuffare och mer 

traumatiska behandlingar vilket naturligt kan ha resulterat i mer negativa upplevelser relaterat 

till cancern.  

 

4.1.1 Problematiserande narrativ 

De olika narrativen började formas redan i den absolut första delen av samtalen där deltagarna 

ombads presentera sig själva. Två av överlevarna som i senare skede kunde ses berätta narrativ 

innehållande fler negativa upplevelser presenterade sig som barncanceröverlevare och 
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tydliggjorde vad de hade varit sjuka i och vid vilken ålder. Dessa två överlevare hade 

barncanceröverlevare som en identitet till högre grad än de andra fyra överlevarna. När Viktoria 

i början av samtalet ombads berätta om sig själv berättade hon direkt om sin erfarenhet med 

barncancer: ”Jo, jag heter Viktoria och jag hade leukemi när jag var tre till fem.”  

 

I de narrativ där barncanceröverlevare som identitet är starkare återfinns även berättelser om 

att sjukdomen har påverkat vardagen som vuxen. I dessa berättelser var upplevelser av 

komplikationer från cancer mer framträdande och upplevdes påverka parrelationen mer än vad 

som berättades i de mer optimerande narrativen. En majoritet av de som genomgår en 

barncancerbehandling har någon form av komplikationer efter sjukdomen och behandlingen 

(Barncancerfonden, 2019 d.; Jenkins, 2019). Komplikationerna kan variera i tydlighet och 

handla om både kroppsliga men och psykiska besvär. Överlevarnas berättelser om 

komplikationer är viktiga för att få en större förståelse för hur dessa kan påverkar relationer och 

varför partner till barncanceröverlevare kan behöva stöd i hur de kan agera i relation till sin 

partners komplikationer.  

 

En av de komplikationer som återfinns i de problematiserande narrativen är berättelser om en 

komplikation som en av studiedeltagarna benämnde som kroppstrauma. Denna komplikation 

återfanns i båda parens berättelser om hur deras relation och liv har påverkats av barncancern. 

Kroppstrauma i den bemärkelse som dessa narrativ handlade om innebar svåra minnen från 

behandlingstiden då de överlevaren, med deras bästa i åtanke, tvingades till tuffa behandlingar. 

Behandlingen för barncancer har förändrats genom åren, tidigare behandlades bland annat 

leukemier med cytostatika och strålning eller stamcellstransplantation, idag behandlas 

sjukdomen generellt sätt 7  bara med cytostatika (Cancerfonden, 2019). Elin är en av de 

överlevarna som har påverkats av dessa minnen av tuffa behandlingar och berättade om hur 

detta påverkar relationen med hennes man. 

 

Att det liksom ibland bara, inte gick typ att vara nära varandra och så är det typ 

fortfarande. Att det är nånting som bara sitter kvar i kroppen liksom som gör att det 

blir... jätteobehagligt fast, hur nära man än är och hur länge man än har känt 

varandra. (från intervju med Elin) 

 

	
7 Behandlingen för sjukdomen varierar alltid utifrån hur sjukdomen agerar i personen och behandlingar kan 
därför variera.  
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Elin berättar hur det i början av relationen var vanligt att hennes trauma påverkade den fysiska 

närheten i relationen. Utdraget ovan ger en känsla av att det finns en stark önskan hos Elin att 

detta obehag som hon beskriver i den nära fysiska kontakten skulle försvinna. Elins man Joel 

berättar även han hur Elins trauman från behandlingen påverkar deras relation. I utdraget 

beskrivs hur situationen har förbättrats men att det än idag kan vara vissa dagar då traumat 

påverkar relationen. 

 

Om jag till exempel då rör vid henne, och det behöver inte vara på något sexuellt 

vis från en början heller även om det kanske är ditåt man vill. Och det, det handlar 

ju då om att hon liksom upplevt det här traumat eller hon har väl minnen av att folk 

håller fast henne för att dom ska ge henne sprutor eller vad det nu kan ha varit. Och 

det traumat sitter fortfarande i kroppen liksom och där kan man väl känna så här att 

efter tio år så tycker man att det borde vara bättre och det är det ju, kanske. Men jag 

tänker i början var det väl också så här man är nykär och ung och liksom det tar 

över handen medan nu så, det är vanligt liksom. Och då är det lättare att dom här 

negativa känslorna bubblar upp. Framför allt om det har varit, ja, jobbiga saker har 

hänt. (...) Så det finns ju saker som verkligen påverkar vår vardag fortfarande. (från 

intervju med Joel) 

 

Genom att använda olika berättartider beskriver Joel hur traumat har påverkat relationen under 

olika perioder. I utdraget går det att förstå att detta beteende kopplat till kroppstrauma var 

särskilt svårt för paret i början av relationen och att den fysiska närheten som nykära hindrades 

av traumat. Joel sätter narrativet i en nutida berättartid där det som beskrivs innehåller mer 

frustration över att traumat fortfarande är närvarande. Ur utdraget ovan återfinns även ett försök 

från Joel att skapa mening av erfarenheterna med Elins trauma genom att förklara hennes 

beteende med hennes upplevelser under sjukdomsperioden. Genom att Joel kan förklara 

beteendet går det att se en förståelse för beteendet i utdraget. Det finns således en förklaring till 

varför det kan vara svårt med den fysiska kontakten i relationen, och Joel kan förstå varför. 

 

Mer förekommande i de problematiserande narrativen än i de optimerande är övertygelsen om 

att barncancern är förklaringen till ett beteende eller en situation som har upplevts problematisk 

i relationen. Meningsskapande gör att vi lättare kan hantera en händelse som vi annars kan 

uppleva som jobbig, genom att förklara varför ens partner gör på ett visst sätt eller varför något 

sker kan vi lättare hantera det (Öhlén, 2004). Att Joel kan förklara Elins svårighet med fysisk 
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kontakt i vissa situationer gör att han lättare kan hantera det. Det finns en vetskap om att detta 

obehag Elin känner inte behöver handla om att Joel har gjort något utan grundar sig i hennes 

trauma från barncancern.  

 

Minnen från trauman eller andra dramatiska tillfällen har en förmåga att inte bara påverka våra 

tankar och psykologiska minnen från händelsen utan kan även sätta sig i kroppen (van der Kolk, 

2002). Dessa kroppsliga minnen kan finnas kvar i decennier efter traumat inträffade och 

tillskillnad från psykologiska minnen är de kroppsliga svårare att kontrollera (van der Kolk, 

2002). Berättelser om kroppstrauma var något som även återfanns i narrativ från Martin och 

Viktoria. Likt hur Joel satte in Elins barncancer i förklaringsmodellen för hennes ibland 

svårigheter med fysisk närkontakt innehöll även Martins narrativ om förklaringar till beteenden 

och varför komplikationen påverkar relationen.  

 

Men det är så tydligt, Viktoria har det mycket jobbigare med det [kroppstrauma]. 

Vilket påverkar liksom vår relation. Liksom när vi står och jobbar i köket 

tillsammans och jag ska sträcka mig över bänken för en kniv eller så här, så. Så den 

här komfortzonen är mycket, mycket större och det tror jag också är en, där tror jag 

absolut är en tydlig koppling till det här [barncancern]. Vilket då, vet man inte det, 

alltså jag vet ju det. (från intervju med Martin) 

 

I Martins narrativ framkom en säkerhet gällande koppling mellan Viktorias kroppstrauma och 

den cancer hon genomgick som barn. Övertygelsen om korrelation mellan beteenden eller 

svårigheter idag och barncancern är något som är starkt förekommande i berättelser som 

karaktäriserats som problematiserande narrativ, medan denna korrelation är mer ifrågasatt i de 

optimerande narrativen. Precis som i utdraget från Joels narrativ fanns även tecken på en viss 

frustration över kroppstraumat och ovisshet i hur den ska hanteras i utdraget från Martin.  

 

Hur partnern ser på sjukdomen och komplikationer som kan kopplas till den verkar många 

gånger grunda sig i överlevarens uppfattning. I par där överlevare som återgav berättelser om 

hur de har påverkats negativt av sjukdomen och där det funnit obesvarade frågor och oro verkar 

partnern dela dessa erfarenheter och upplevelsen av att det är svårt och stundtals jobbigt. I ett 

av de par som återgav problematiserande narrativ berättade en partner att han har sin egen teori 

kring varför hans fru har svårt att idag i vuxenålder hantera barncancern. Teorin som partnern 
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presenterade handlade om att hans frus familj drabbades hårt av ångestsyndrom när hon fick 

cancerdiagnosen och att detta sedan har smittat av sig på henne.  

 

Jag menar, hela hennes familj har någon form av ångestsyndrom, och jag tror 

hennes mamma fick det först och... ja, det var där i samband med att hon [hans fru] 

fick cancer då. Och då är ju min teori att det här har typ smittat av sig på resten av 

familjen. Så alla har någon gång haft ganska svår ångest. Jag vet ju inte, men min 

teori är att allt grundar sig i cancern.8 

 

Partnern försökte i utdraget ovan att skapa mening kring varför han upplever att hans fru 

fortfarande har svårt att hantera det hon gick igenom under barncancerbehandlingen. Som 

nämnt tidigare kan meningsskapande hjälpa till i förståelsen av ett beteende och genom att 

partnern kan sätta en förklaringsmodell på situationen kan han lättare hantera de utmaningar 

som kommer med att hans fru än idag har vissa svårigheter i att hantera minnen och 

komplikationer från barncancern.  

 

Att vår familj påverkar hur vi hanterar trauman finns även i forskningen. Barn som levt med 

sjukdom och där familjen tagit avstånd från att föra samtal kring sjukdomen eller de trauman 

som upplevts har oftare svårt att prata om och hantera sjukdomen i vuxenålder (Kim et al., 

2018). Här speglar överlevaren sin familjs, kanske framför allt föräldrarnas, oro och 

obehagskänslor, som sedan i nästa steg speglas av partnern.  

 

Utöver skillnader i hur identitet och komplikationer beskrivs och förklaras finns det skillnader 

mellan de problematiserande och de optimerande narrativen i hur paren samtalar om 

barncancer. Dessa skillnader rör både mängd och hur lätt eller svårt parterna beskriver samtalen. 

Förkommande i framför allt de problematiserande narrativen är att barncanceröverlevarna 

under en lång tid efter sjukdomen undvek att prata om erfarenheterna och att det uppstod ett 

obehag när samtalet kom upp. Martin berättade om en tid då det var svårt att prata om Viktorias 

barncancer hemma.	

	

Och alltså den typen av frågor att det kommer upp på bordet, för det är så med allt 

sånt här att det hyschas och pyschas så mycket med det och att man inte får prata 

	
8 Val har gjorts att inte skriva ut vilket av paren detta narrativ kommer ifrån då det rör personer, fruns familj, 
som inte själva har medgivet att deras berättelse ska delas i studien. 
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om det och att det blir något stigma av det. Och det är lätt att stå och säga så där 

men någonstans måste man ju, tror jag, prata om det. (från intervju med Martin) 

 
I utdraget från Martins narrativ beskrivs hur svårt det kan vara att föra samtal om cancer med 

Viktoria och även med hennes familj. Det finns en medvetenhet om att frågor kommer att finnas 

och ur Martins narrativ finns en vilja att samtal kring barncancer ska kunna föras utan att det 

ska finnas motkrafter som vill trycka bort samtalen. Det narrativ som Martin för om samtal om 

barncancer visar på hur partner till barncanceröverlevare kan hamna i en inre konflikt där det å 

ena sidan finns en vilja att kunna prata öppet och få kunskap, samtidigt som det å den andra 

sidan finns en ovilja att skapa obehag. Även om det finns hinder i samtalen i relationen är 

Martin tydlig med att en förändring har skett.  

 

Vi pratar ju mycket mer om det idag än för några år sen. Förut var det mer ett 

konstaterande så där, lite grann, att ja så är det jag hade cancer, leukemi, gick på 

behandlingar. (...) Men idag pratar vi ganska mycket om det här, även om det 

fortfarande är väldigt känsligt, naturligtvis. Och ganska svårarbetat men Viktoria 

har ju ändå börjat en resa på att bearbeta det. (från intervju med Martin) 

 

Användningen av berättartid finns i många av de narrativ som studiedeltagarna berättar. I 

utdraget ovan använder Martin berättartid för att jämföra dåtid och nutid. Genom denna 

beskrivning kan en utveckling i hur samtal förs i relationen ses. Den beskrivning som görs av 

hur samtal tidigare har sett ut tydliggör en mer den bild av obehag i samtal om barncancer som 

Martin tidigare berättade om. När berättartiden skiftar över till nutid ges även en förklaring till 

varför samtalen idag är lättare, nämligen att Viktoria har börjat bearbeta sina erfarenheter. Att 

föra samtal om sjukdomar i en relation där en part har varit sjuk är viktigt för både den drabbade 

och partnern (Pitceathly & Maguire, 2003) men är som narrativet visar något som inte alltid är 

lätt. Det som kan ses framkomma i narrativet är vikten av att dessa samtal har börjat föras och 

det finns även en viss stolthet i Martins narrativ när han berättar om Viktorias bearbetning. 

Tillskillnad från utdraget innan från Martins narrativ där en frustration i stället finns i 

beskrivningen av hur samtal förs i Viktorias familj och hur samtal tidigare har förts finns även 

en viss lättnad i det sista utdraget att samtalen idag går att föra utan att samma grad av obehag 

uppstår.  
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4.1.2 Optimerande narrativ 

I de problematiserande narrativen var barncancern en del i överlevarnas presentation av sig 

själva, detta var inte fallet i de optimerande narrativen. I dessa narrativ uppkom inga berättelser 

om överlevarens cancer förens de ombads berätta om just sjukdomen. Dessa narrativ inleddes 

i stället med fokus på nutid och beskrivningar om den nuvarande vardagen. Olivias presentation 

av sig själv var en av de som inte innehöll någonting om barncancer, detta berättade hon om 

först efter att hon hade fått frågan.  

 

I: Vill du berätta lite om dig själv? 

Jag heter Olivia (...) jag pluggar just nu till specialistsjuksköterska. Jag har varit 

färdig sjuksköterska sen lite mer än fyra år tillbaka.  

(...) 

I: Du hade ju cancer som barn, vill du berätta lite mer om det? 

Ja, jag fick leukemi, akut lymfatiska leukemi, och fick en två och halvårig 

behandling, som jag svarade bra på direkt. 

 

Av de fyra överlevarna vars inledande självpresentation inte innehöll deras barncancerdiagnos 

fortsatte med att berätta narrativ i studien kallas optimerande narrativ. Dessa narrativ innehåller, 

som tidigare nämnt, berättelser som sällan beskriver livet efter barncancer som något som 

skapat problem utan lyfter i stället berättelser om positiva erfarenheter.  

 

Att vara partner till en barncanceröverlevare kan vara påfrestande, oavsett vad överlevaren har 

genomgått krävs det ofta lite extra från partner till någon som genomgått ett trauma, något som 

är långt ifrån enkelt (Sjövall, 2011). Förhållandet kan bland annat ställa krav på att partnern 

engagerar sig i den drabbades diagnos för att visa förståelse för vad personen gått igenom. Detta 

engagemang är något som framkommit i flera optimerande narrativ. I dessa berättelser finns en 

vilja att få kunskap om vad överlevaren har genomgått. Detta berättar Hugo om när han fick 

frågan om han upplever att han har påverkats på något vis efter att ha lärt känna Camilla och 

levt i en relation med henne.  

 

... annars tycker jag ju att det är fint, för jag kan tycka det är fint för man får en ökad 

förståelse för det också för att det går ändå att klara sig väldigt bra ifrån det även 

om man varit sjuk i det och jag blev mer motiverad också att, där jag kan hjälpa till 

i både barncancerföreningen men alltså Rosa bandet sånt som så här handlar om 
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cancer där får man ju upp ögonen mer för det att någon har typ konkret kris framför 

sig så att säga. (från intervju med Hugo) 

 

Hugo berättar hur han har fått en ökad förståelse för cancer och en mer nyanserad bild av att se 

att det kan gå bra. I utdraget ur Hugos narrativ sker en förändring i hur han ser på barncancer 

och vad sjukdomen innebär. Det sker en vändpunkt i berättelsen om hans egen förståelse och 

kunskap om sjukdomen, där den tidigare uppfattning uppfattas vara en mer negativ. 

Vändpunkten som inträffar när han träffar Camilla och lär sig om hennes sjukdom uppstår en 

ny bild av barncancer som kantas av ett bevis på att det kan gå bra. Detta är ett exempel på hur 

de optimerande narrativen karaktäriseras i den här studien, narrativen vänds åt ett mer 

optimistiskt håll där berättelser om positiva erfarenheter belys i större utsträckning. En ökad 

förståelse för barncancer är något som även Emma berättar om.  

 

Man har väl fått lite mer inblick kanske i hur det kan vara för överlevare liksom. 

Det hade jag ingen aning om innan att det kan vara så mycket som man fortfarande 

har att göra med från den här cancern som ändå är borta sen ett tag sen. Så det 

kanske jag inte hade fattat annars att det kan vara så bestående eller vad man ska 

säga. (från intervju med Emma) 

 

Likt Hugo finns det även i Emmas narrativ en kunskap som förändras i och med att hon träffar 

Jonathan och lär sig om hans tidigare barncancer. Det finns dock en motsatt inriktning gällande 

denna nyvunna kunskap. I Hugos narrativ beskrivs den nya kunskapen som en positiv 

vändpunkt, där förståelse för att en person kan klara sig bra från sjukdomen är den centrala 

intrigen. Vad som framkommer i Emmas narrativ är i stället en kunskap som vänder den tidigare 

bilden av barncancer åt det mer negativa hållet, där den nya kunskapen handlar om hur 

barncanceröverlevaren fortfarande kan påverkas av sjukdomen i vuxenålder. Samtidigt som 

själva kunskapen kan beskrivas som något negativt finns det ett intresse av kunskapen i 

narrativet och en optimerande inställning till att få ta del av denna kunskap.  

 

Att söka kunskap och öka sin förståelse för vad överlevaren har gått igenom är något som 

förekommer i nästan alla partnerintervjuer. I flera av de optimerande narrativen berättar partner 

hur de själva tagit initiativet och sökt information. William är en av de deltagarna som av egen 

nyfikenhet letade reda på information om den diagnosen, leukemi, som Olivia hade som barn.  
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(..) jag ju så här läst på själv och av ren nyfikenhet lite så. Vad det, vad det gäller 

liksom. Så jag har väl försökt läsa mig på själv och sen inte fråga Olivia allt för 

mycket. Sen är det någonting, det är inte så att jag inte skulle våga prata med henne 

om det, utan det vågar jag ju, mer att jag pratar ju hellre om något annat för att det 

är roligare. Så är det ju. (från intervju med William) 

 

I utdraget från Williams narrativ beskrivs hur han själv tagit reda på mycket information, 

samtidigt som han beskriver en öppenhet i relationen som bidrar till att William kan ställa frågor 

till Olivia. Denna öppenhet som finns i utdraget är även förekommande i narrativ från andra 

par och beskrivs som underlättande i relationen. Vad som också framkommer i narrativ från 

partner är att detta sökande efter kunskap och information om överlevarens sjukdom grundar 

sig i en vilja att förstå och stötta överlevaren.   

 

Viljan hos partnern att få ökade kunskap om sjukdomen är förekommande i många av 

studiedeltagarnas intervjuer. Kunskapen om sjukdomen och vad överlevaren har varit med om 

kan hjälpa till i meningsskapande av de situationer som paret är i och är en vanlig reaktion i 

möte med ett trauma. Att försöka hitta förklaringar och förstå vad en sjukdom innebär och vad 

som gäller angående behandling och komplikationer är ett försök att hantera sjukdomen, både 

som anhörig och som sjuk. Förståelse för det som sker är med andra ord en viktig del i 

bearbetningen av erfarenheter (Duggan, 2019).  

 

Förklaringen och förståelsen för komplikationer skiljer sig mellan de olika narrativen. I de 

optimerande narrativen beskrivs komplikationer som otydliga och det finns en osäkerhet om 

det är en komplikation eller något som kan drabba vem som helst. Detta tillskillnad från vad 

som återfanns i de problematiserande narrativen där det fanns en tydligare uppfattning och 

övertygelse om att ett beteende är en komplikation och att det är kopplat till barncancer-

sjukdomen.  

 

Men det kan ju också i kombination med att jobba fem dagar i veckan och tre ungar 

så är det inte konstigt att man är trött i huvudet, så det är svårt att säga. (från intervju 

med Fredrik) 

 

Den fundering som Fredrik lyfter om att det han känner kanske inte alls har med barncancer att 

göra är något som förekommer i flera berättelser om komplikationer bland de optimerande 
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narrativen. I de problematiserande narrativen användes cancern som en förklaring till de 

komplikationer som paret upplever idag och som påverkar deras relation, i de optimerande 

narrativen tas i stället cancern bort från förklaringsmodellen. Denna ambivalens rörande 

barncancerns påverkan eller inte är särskilt närvarande i berättelser om psykisk ohälsa. 

 

En av dessa komplikationer som rör psykisk ohälsa är hjärntrötthet. Den är en relativ vanlig 

komplikation bland barn som har haft en cancersjukdom och något som kan påverka allt från 

ork till minne och koncentration (Barncancerfonden, 2019 d.; Jenkins, 2019). Fredrik är en av 

de som i denna studie berättar om sina upplevelser med hjärntrötthet och hur det påverkar 

honom.  

 

En del av dom här menen, eller vad man ska kalla det för, är ganska svåra att mäta. 

Och det är ingenting som jag har fått på papper att jag har, men jag kan ju gissa mig 

till att, och jag har ju kommit rätt lindrigt undan, men typ hjärntrötthet. (...) Vi har 

en sån här eh... Maxa Livet9 grupp och jag kan känna igen många som jag pratat 

med där att dom blir trötta samma tid på dygnet som jag och så där. Så det kanske 

är hjärntrötthet. (från intervju med Fredrik) 

 

I utdraget ut Fredriks narrativ beskrivs en viss osäkerhet i om det han upplever är en 

komplikation efter cancern eller inte. Han beskriver det som att han har en egen tanke om att 

det han upplever är hjärntrötthet, dock finns osäkerheten där och Fredrik lämnar det öppet om 

han skulle drabbats av hjärntrötthet eller ej. Jonathan är en annan av deltagarna i studien som 

pratar om sin psykiska hälsa som en eventuell komplikation efter sin barncancer, och även något 

som påverkar relationen han har med Emma. Han berättar bland annat om ångest och säger att 

även om alla kan må dåligt tror han att hans psykiska ohälsa har delvis att göra med cancern. 

 

Den saken som påverkar mig och Emma har varit nu, om man bara kollar i koppling 

till min sjukdom, det är nog liksom att (...) jag har ganska mycket ångest och går 

ganska så här upp och ner i depressioner och sånt. Alltså jag har problem med min 

psykiska hälsa helt enkelt och det tror jag, det är ju jättesvårt att säga, liksom att pin 

pointa exakt hur mycket det kommer, alltså folk kan ju må dåligt ändå. Men det är, 

	
9	Barncancerfondens program för vuxna överlevare. Inom programmet hålls en årlig konferensen som välkomnar 
barncanceröverlevare och deras syskon eller partner att delta i workshops, föreläsningar och andra event 
(Barncancerfonden, 2018).	
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jag tror ju definitivt att det har lite med det att göra i alla fall. Så att det är väl 

egentligen det jag skulle säga är det som påverkar mest just nu. (från intervju med 

Jonathan) 

 

Likt Fredrik finns det en viss ambivalens vad gäller kopplingen mellan den psykiska ohälsan 

och barncancern. Ur utdraget finns även Jonathans egen tanke att den psykiska ohälsan han 

upplever är grundad i barncancern, samtidigt som det är tydligt att det finns en osäkerhet om så 

verkligen är fallet. Vad som framkommer i Jonathans berättelse är en inre konflikt där han har 

två uppfattningar om vad som har lett till hans psykiska ohälsa som motsäger varandra. Å ena 

sidan finns barncancern som kan vara en anledning till hans psykiska ohälsa, och något som 

han själv även tror kan vara fallet, å andra sidan finns en medvetenhet om att psykisk ohälsa 

finns utan barncancer och att det lika gärna kan bero på något annat.  

 

Psykisk ohälsa bland barncanceröverlevarna är något av det mest återkommande i intervjuerna 

för denna studie. Detta är även något som forskning sett tecken på och som ofta definieras som 

en komplikation efter en svår sjukdom (Jenkins, 2019). De optimerande narrativen om 

komplikationer beskrivs ofta som inte lika påfrestande på relationen som de berättelser som 

finns om komplikationer i de problematiserande narrativen.  

 

Camilla som hade en hjärntumör i lillhjärnan som treåring berättar att hon sedan operationen 

har haft mindre motorik på vänstersidan, men beskriver detta samtidigt som något som inte 

märks av personer som inte vet om att hon varit sjuk. I stället för att se komplikationen som ett 

hinder i vardagen berättar både Camilla och pojkvännen Hugo om hur de anpassar sig till 

situationen och hur denna anpassning till slut blir en vana.  

 

Men det är ju ingenting som påverkar så sätt och sen ju mer man kommer in i 

förhållandet desto mer vänjer man sig vid att, ja jag håller mig väl kanske mest på 

hennes höger sida och det är ingenting som jag tänker på aktivt så sätt utan det sker 

per automatik för det mesta just nu. (från intervju med Hugo) 

 

Hugos beskrivning av anpassning till Camillas komplikation går i linje med det som 

karaktäriserar de optimerande narrativen i studien, uppfattningen av att komplikationen finns 

men står inte i vägen för relationen. Att anpassning till en partners komplikation efter en tid 

sker automatiskt återfinns i anhörigforskningen (Natt och Dag, 2011). Hugos inställning till 
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komplikationen i utdraget ovan kan beskrivas som oproblematisk något som säkert bidrar till 

att anpassningen fungerar så väl och att den även kommit att bli så automatisk.  

 

Inget av paren som har deltagit i studien har varit tillsammans under någon del av barncancer-

överlevarens sjukdomstid, men Emma och Jonathan var tillsammans när Jonathan fick beskedet 

om friskförklaring. I utdraget nedan går det att urskilja att friskförklaringen var ny kunskap för 

Emma och hur hon inte tidigare hade tänkt på möjligheten att Jonathan inte var friskförklarad. 

 

Det var jättestort. Alltså han hade ju inte varit i behandling sen flera år tillbaka men 

så tror jag väl ändå typ två år efter att han slutat behandlingen eller något sånt. Och 

då visste ju inte jag ens att, han är ju inte friskförklarad än liksom. Så när han sa 

det, var det väldigt, det var skönt att höra liksom. Det kändes tryggt. (från intervju 

med Emma) 

 

Emmas berättelse om Jonathans friskförklaring kan förstås som en stor vändpunkt för dem båda 

som händelse bidrar till en ökad känsla av trygghet att Jonathan inte är sjuk i cancer idag. Att 

Emma inte visste om att Jonathan inte var friskförklarad behöver inte förklaras med en 

anledning utan kan likaväl handla om att det bara inte kom upp i samtal. Däremot har överlevare 

i denna studie berättat att de ibland inte vill prata för mycket om sin sjukdom och att det finns 

även en ovilja att oroa sin partner i onödan. Utifrån Emmas narrativ verkar det inte vara något 

störningsmoment att hon inte hade denna kunskap, utan gläds i stället åt att friskförklaringen 

nu har kommit.  

 

I samtalen med barncanceröverlevarna framkom det att deras partner är ett viktigt stöd i 

vardagen. Något som var särskilt förekommande i de optimerande narrativen var en acceptans 

och öppenhet som partnern hade gentemot överlevaren. Jonathan berättade om hans 

uppskattning gentemot stödet han får av Emma, framför allt vad gäller den psykiska ohälsa han 

lider av idag.  

 

Ja alltså hon är väldigt så, vad ska man säga, liksom stöttande och jag känner, jag 

kan vara väldigt liksom ärlig med henne om allting och bara typ berätta när jag mår 

dåligt. Och ibland liksom, grejen är ju också att ibland mår jag dåligt och har, jag 

har liksom ingen förklaring till varför, jag kan inte peka på att det är det här som 

känns dåligt liksom. Ja, det bara känns jobbigt. Och det har hon haft full förståelse 
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för men också försökt hjälpa mig igenom, ja men hjälpa till med grejer extra mycket 

när jag är i en sån period, eller bara lyssna väldigt mycket. Hon är också så här att 

hon pushar mig att gå och snacka med kuratorer och så. (från intervju med Jonathan) 

 

Utdraget från Jonathans berättelse beskriver hur förståelse kan vara svårt för partnern men 

samtidigt viktig för överlevaren, Jonathan uttrycker detta genom beskrivning av Emmas 

förståelse för när han mår dåligt utan att veta varför. Något som kan ses i litteratur kring 

partnerskap när en i relationen genomgår en sjukdom är det som Jonathan nämner i slutet av 

berättelsen, nämligen stödet till att söka professionellt stöd (Natt och Dag, 2011). Vad vi kan 

förstå av Jonathans narrativ är alltså att det inte alltid är viktigast att partnern förstår vad som 

skedde under själva sjukdomstiden utan att det i stället är viktigare att ha ett stöd i det nuvarande 

måendet. Vi kan även se hur stöd från partnern leder till en personlig vändpunkt för Jonathan 

när han söker professionell hjälp för sitt psykiska mående.  

 

Gemensamt i de optimerande narrativen är upplevelsen av att samtal i parrelationen är öppna 

och utan några större hinder. Särskilt återkommande i dessa narrativ är vikten av att prata om 

de känslor som båda parter känner när sjukdomen kommer på tal. Emma berättar till exempel 

om hur hon och Jonathan pratar om hans mående och hur det är att vara barncanceröverlevare.  

 

Vi brukar liksom skämta om att en gång i typ kvartalet så får han ett breakdown så 

sitter vi typ och gråter i min soffa. Och vi måste prata igenom allt. Det brukar kunna 

gå bra ändå, alltså han är väldigt öppen och kan prata om det han går igenom väldigt 

bra. Så bara han väljer att berätta så liksom, alltså lyssnar jag gärna såklart och 

pratar igenom allt. Det tycker inte jag är något jobbigt så utan jag är gärna, jag blir 

bara glad när han berättar för mig. Sen är det såklart jobbigt att höra allt jobbigt 

som han går igenom och jobbigt när man inte kan göra något för att hjälpa heller, 

det är just det. (från intervju med Emma) 

 

Vad som framkommer i utdraget ovan är hur betydelsefullt det är för båda parter att en öppenhet 

finns i relationen. Det finns en tacksamhet från Emmas håll att kunna vara den som Jonathan 

öppnar upp sig för, något som säkerligen resulterar i att de båda kan fortsätta vara öppna med 

varandra. Emma beskriver dock samtidigt det svåra med att vara partner till en 

barncanceröverlevare, och något som alla partners någon gång i samtalen uttryckte, att det inte 
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finns något de kan göra för att hjälpa. Viktigt är då att påminnas om det utdraget från Jonathans 

narrativ som finns ovan där uppskattning av att partner bara lyssnar beskrivs.  

 

4.2 Delade narrativ 
De flesta av parens berättelser var samstämmiga med varandra. Partnerns berättelse om en 

händelse eller beskrivning av en upplevelse stämde ofta överens med den berättelse som 

överlevaren berättade. Detta främst vad gällde beskrivningen av vad som skedde och själva 

upplevelsen men även i vissa fall de känslor som fanns i situationen. Beskrivningen av hur 

något inträffade eller vad som skedde i en situation var något som genom alla intervjuerna var 

samstämmiga i paren, det som skilde i några av paren var däremot just vilka känslor som 

tillskrevs och upplevelser av särskilda händelser. Dessa narrativ där det fanns en 

samstämmighet mellan partner och barncanceröverlevare, trots separata intervjuer, har i studien 

kallats delade narrativ.  

 

4.2.1 Delade narrativ om fertilitet och ärftlighet 

En fundering som många barncanceröverlevare har är om de kommer kunna skaffa barn, och 

vidare finns ytterligare en fundering om cancern kan vara genetisk. Denna oro kan även finnas 

hos partnern till barncanceröverlevaren. William berättar att även om han och Olivia inte pratat 

särskilt mycket om att skaffa barn än har tanken funnits där: ”... och sen likadant vet jag inte 

hur, om hon lyckas få barn sen. Alltså hur kan det påverka våra barn om vi skulle få några barn. 

Såna grejer då.” (från intervju med William) 

 

Detta är ett tema där narrativen nästintill konstant genom samtalen var gemensamma i paren. 

Dessa narrativ rör upplevelser av oro och osäkerhet kring möjligheten att skaffa biologiska barn 

samt oro och funderingar kring sjukdomens ärftlighet. Att narrativen i dessa teman är delade i 

paren kan förstås genom att anta att det är något som diskuteras paren emellan. Oron om 

fertilitet hos överlevare och partner och blir en tydlig intrig i narrativen. Elin berättar om sina 

tankar kring att få barn och berättar även att vården tidigare sa till alla som hade haft barncancer 

att det inte är säkert att de kan få barn. Denna oro för att inte kunna få barn resulterade i att Elin 

fick sitt första barn när hon var 21 år, något som hon berättar att hon kanske inte hade gjort om 

hon inte hade haft cancer som barn. Joel berättar också om att Elin hade fått höra att det inte 

var säkert att hon skulle kunna få barn och att de därför började försöka tidigt.  
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Det är ju då någonting som hon fått höra liksom. (...) Bara för att vara på den säkra 

sidan liksom, det är ju. Så det var ju någonting som ändå präglade vår relation tidigt 

på något sätt. Vilket passade mig bra för jag är ju som sagt några år äldre och jag 

ville också. Jag var tydlig från början att jag vill ha barn. (från intervju med Joel) 

 

Joel berättar att de började försöka bli gravida tidigt för att inte riskera att Elin inte skulle kunna 

få barn då hon hade blivit informerad om att risker för att inte kunna bli gravid skulle öka med 

åldern. Elin och Joels berättelser är även tydliga exempel på delade narrativ där berättelserna 

är nästintill identiska. Oro omkring möjlighet att skaffa barn och även oro för eventuell 

påverkan på ett framtida barn är vanligt hos unga cancerdrabbade. Risken för att sjukdomen 

eller behandlingen ska påverka fertilitet är lägre än tidigare och risken för att ett framtida barn 

skulle påverkas är ännu lägre (Knopman et. al., 2010). Trots den minskade risken visar 

berättelserna i denna studie att oron är densamma och som vårdgivare är det ett viktigt tema att 

prata om. Det kan vara både svårt och irrelevant att prata med barn om fertilitet, därför är det 

extra viktigt att ta upp frågan med före detta patienter i vuxen ålder, alltså att fånga upp 

barncanceröverlevarna som unga vuxna.  

 

Emma berättar att hon och Jonathan pratade lite om barn och att det fanns en oro hos Jonathan 

att han kanske inte skulle kunna få barn men som gömdes bakom en tanke att han inte ville ha 

barn själv alls. Hon berättar att Jonathan sen genom uppföljningsmottagningen kunde ta ett 

fertilitetstest. 

 

Alltså i början av vårt förhållande så, för jag är en sån person som gillar barn, väldigt 

mycket. Jag jobbar ju liksom på förskola. I början så var det väldigt mycket för 

honom så här att, ja men lite halvt på skämt så här att han hatar barn och vill aldrig 

bli pappa typ. Men sen, något år senare så fick jag ju reda på att men det är för att 

han har världens ångest över att han vet att om, han vet inte om han kan få barn 

eller inte. Men sen så tog han ett fertilitetstest här för några, ja men för några 

månader sen och fick reda på att det var helt normalt och såg jättebra ut. Så, det var 

ju en lättnad. (från intervju med Emma) 

 

I detta utdrag ur Emmas narrativ finns två perspektiv inbyggda, ett perspektiv utifrån 

beskrivningen av Jonathans känslor kring barnfrågan och ett perspektiv utifrån Emmas egna 

upplevelser. Det första perspektivet är det som Emma berättar om Jonathans inställning till barn 
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tidigt i relationen. Likt Emma själv berättar går det att förstå att det fanns en rädsla och 

osäkerhet hos Jonathan om möjligheten att få barn och att denna gömdes bakom åsikter att inte 

vilja ha barn alls. Emma berättar att Jonathan sedan, med hjälp av uppföljningsmottagningen 

kunde ta ett fertilitetstest och att det såg bra ut. Detta fertilitetstest kan förstås som en vändpunkt 

i narrativet där oron för att inte kunna få barn byts ut mot en vetskap om att barncancern inte 

har haft någon större inverkan på fertiliteten. Det andra perspektivet kan göras i denna del av 

narrativet där det går att urskilja att även Emma hade en viss oro över Jonathans möjlighet att 

skaffa barn och att resultatet av fertilitetstestet bidrog till att de båda två upplevde en vändpunkt, 

från oro till mer lättnad. Huruvida fertiliteten påverkas beror på flera olika faktorer, men den 

största faktorn är typen och mängden av behandling. Cancersjukdomar som kräver större doser 

av mediciner, exempelvis cytostatika, har en större risk att påverka fertiliteten (Knopman et. 

al., 2010).  

 

Berättelser om oro och tankar kring ärftlighet är också ett delat narrativ. Dessa narrativ om 

ärftlighet är mer förekommande från intervjuer med de av deltagarna som själva har barn. Ett 

av paren som förde narrativ om ärftlighet har själva inga barn, Camilla och Hugo, men har ändå 

erfarenhet av ärftliga sjukdomar.  

 

Jag och Camilla har ju också pratat en del om, är vi oroliga för att den som hon 

hade när hon var liten kan vara ärftlig på något sätt. Eller sådana ärftliga sjukdomar, 

för det kan ju också vara en sån grej som kan vara väldigt känsligt ämne att prata 

om. För jag har också erfarenhet från min familj har vi också ärftliga sjukdomar 

som faktiskt haft dödlighet i familjen också, så att det finns ju såklart sådana grejer 

man pratar om. Liksom finns det en risk för det och hur villiga är man att skaffa 

biologiska barn för att eventuellt utsätta dom för den risken. Men det är samtidigt 

så där, det är ju väldigt svårt att avgöra på någonting så sätt utan där får man ju 

nästan lite cross your fingers, hoppas på det bästa också och sen göra allt man kan 

för att det ska gå bra ändå. Men jag vet att vi har den också som antagligen kan 

komma upp mer när det har funnits sådana här typer av sjukdomar tidigare i livet 

och fråga är det, händer det bara av en slump som kan förekomma bara av att det 

bara sker eller är det också någonting som låg där och väntade på att komma fram. 

(från intervju med Hugo) 
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Hugo berättar att han och Camilla har pratat om ärftlighet både vad gäller Camillas barncancer 

och den sjukdom som Hugo har i släkten. Han beskriver hur det finns en fundering kring om 

det är en risk att skaffa biologiska barn med den sjukdomshistorik de båda har Samtidigt berättar 

Hugo hur han tänker att det egentligen kan handla om att ha tur eller otur. I narrativet går det 

att urskilja en konflikt mellan en vilja att skaffa barn men samtidigt ha en viss rädsla för att föra 

över sjukdomar. Hugos narrativ visar på en medvetenhet om risken att ett biologiskt barn ska 

drabbas av sjukdomarna de båda har i släkten och det går att förstå att oron för detta är 

närvarande. När överlevaren och partnern väl vet att de kommer kunna skaffa biologiska barn 

kommer tanken kring ärftlighet upp och en oro över om cancer även ska drabba det framtida 

barnet. Den starka oron över ärftlighet kan ifall vara så pass stark att det görs ett aktivt val att 

inte skaffa biologiska barn (Nilsson et. al., 2014). 

 

Fredrik berättar att det har funnits mycket cancer i hans familj. Han berättar hur hans pappa 

insjuknade i non-Hodgkins lymfom, en cancersjukdom besläktad med den Fredrik själv hade 

som barn, efter att Fredrik själv hade varit sjuk. Även Fredriks farfar drabbades av cancer och 

varken pappa eller farfar överlevde sjukdomen. Med dessa berättelser i bakgrunden är det 

förståeligt att Fredriks sambo Vera upplever viss oro. 

 

Jag kände mig väl inte jätteorolig men jag har ju alltid någon oro i bakhuvudet. Och 

vår förstfödda kan ju, ja utveckla någon cancerform ändå, även om det inte var 

ärftligt. Har dom ju sagt att det inte ska va. Men ändå har hela, alla i hans familj har 

haft det på något sätt. Även om det inte var genetiskt så drabbades dom, så känns 

ju ändå som att det kan hända. (från intervju med Vera) 

 

I utdraget ur Veras berättelse ovan finns en känsla av viss oro för att parets barn ska drabbas av 

en cancersjukdom, samtidigt uttrycker hon att oro inte är särskilt stor hos henne, även om den 

är närvarande. Det finns i Veras narrativ en uppfattning att hon försöker att inte oroa sig för en 

situation som ännu inte inträffat. Att kunna tänka bort oron för att något kan ske är svårt och 

denna oro återkommer i intervjuerna med Viktoria och Martin. De har båda i sina separata 

intervjuer återgett hur Viktoria började tänka extra mycket på sina egna erfarenheter i samband 

med att deras son blev i den åldern då hon själv fick sjukdomen.  

 

Vi har väl berört ämnet några gånger. Jag tror kanske egentligen inte att vi verkligen 

har pratat om det, alltså så där benat ut det på något sätt. Men vi har ju berört ämnet 
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och pratat lite om det, det har ju varit på tal liksom. Inte som jag känner något 

djupgående. Som jag kan komma, påminna mig om i alla fall. Kanske lite mer nu 

då, men ändå inte så där väldigt mycket. (från intervju med Martin) 

 

Martin använder berättartid för att i narrativet visa på en förändring som skett i samtalen kring 

ärftlighet. Även om han berättar att de inte pratar mycket om det idag, pratade de än mindre om 

det tidigare. I utdraget ur narrativet ovan beskriver Martin hur de ytligt pratat om ärftlighet men 

att han inte kan minnas att de pratat mer om ärftlighet, detta kan förstås som att ämnet är känsligt 

och kan upplevas jobbigt att prata om. De starka känslor som uppkommer med tanken på att 

ens barn skulle drabbas av sjukdom är svårt att prata om och oron finns hos många trots att 

överlevaren och partnern har fått information från vården att sjukdom inte är ärftlighet (Nilsson 

et. al., 2014).  

 

4.2.2 Behovet att bli förstådd och viljan att förstå 

Ett annat tema som var återkommande i de delade narrativen var önskan och behovet att bli 

förstådd och även viljan att kunna förstå. Temat förståelse har till viss del diskuterats i tidigare 

kapitel, framför allt i de optimerande narrativen. Dessa berättelser om förståelse var dock då 

för det mesta kopplat till kunskapssökande och innehöll inga berättelser från överlevares 

perspektiv. Förståelse är något som är svårt för både partnern och överlevaren och flera av 

intervjuerna innehåller narrativ om hur det är både svårt att förstå och svårt att inte bli förstådd. 

 

Så ibland så kanske man känner sig lite så här oförstådd också. Jag vet inte vad det 

skulle handla om men nånting som saknas liksom. Nåt som man själv liksom har 

varit med om. (från intervju med Elin) 

 

I utdrag ovan beskrivs en konflikt mellan en önskan att bli förstådd av sin partner med samtidigt 

en medvetenhet om att vara ensam i sin erfarenhet. Elin beskriver det ovan som att något 

upplevs saknas, detta något skulle verkar syfta till själva erfarenheten av att ha varit där och 

upplevt sjukdomen. Den erfarenhet som Elin nämner i narrativet kan beskrivas som ett 

berättarrum som hennes man Joel inte har tillgång till och inte kan ha möjligheten att besöka. 

Det som Elin har varit med om kommer Joel aldrig kunna uppleva själv, i stället får att försöka 

att skapa en förståelse för berättarrummet utifrån Elins berättelser. Att inte ha tillgång till detta 

berättarrum kan vara påfrestande på relationen då Joel inte har någon möjlighet att alltid förstå.   
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Sen kan det ju vara liksom ibland också kan jag känna att, och det påverkar ju också 

relationen lite grann, att hon ändå förväntar sig att man ska ha den här förståelsen 

för det och liksom kring det hon har gått igenom och ibland kan jag tycka att det är 

svårt faktiskt. Alltså att ibland är det svårt att veta vad som händer kring det här 

liksom att, jag menar ju aldrig något illa. Men det blir ändå liksom ett krav på mig 

att jag måste vara lyhörd kring det här. (från intervju med Joel) 

 

Det delade narrativet som uppstår i Elin och Joels samtal om förståelse visar hur de båda 

upplever hur förståelse kan vara besvärligt i relationen. Önskan om förståelse som Elin nämner 

i sitt narrativ återkommer i Joels berättelse och han beskriver även den förväntan på förståelse 

som han upplever att Elin har. I detta avseende upplevs situationen annorlunda mellan dem 

båda. Det är samma intrig, förståelse, som är narrativets fokus men det som Elin beskriver som 

en önskan upplevs av Joel som ett krav. Både Elin och Joel visar samtidigt en förståelse för 

varandra, Elin förstår att hon inte kan kräva att Joel ska förstå allt, och Joel har uppmärksammat 

att det hjälper om han försöker förstå i den mån det går. Joels narrativ bekräftar det som tidigare 

anhörigforskning har noterat, nämligen att det är svårt att sätta sig in i hur den sjuka, eller i det 

här fallet tidigare sjuka, personen har det och vad personen går eller har gått igenom. (Natt och 

Dag, 2011; Pinks, Davis & Pinks, 2018). Narrativ om utmaningar kopplat till förståelse 

återfinns även i intervjuer med Martin och Viktoria.  

 

Aa, det finns flera bottnar, kan man väl säga. En bit är ju kroppen, och vad händer 

med kroppen och försöka, det är nog nyttigt att förstå och ha lite mer kunskap vad, 

vad är det för behandlingar dom går igenom egentligen och vad händer i kroppen 

och så, det hade nog varit lättare om jag hade haft lite mer kunskap kring det. Men 

i övrigt så är det ju väldigt mycket det här med hur vi lever tillsammans, hur 

relationen är och den, påverkas ju naturligtvis oerhört mycket av det som Viktoria 

har varit med om och det är väldigt mycket det vi har pratat mycket om också. (från 

intervju med Martin) 

 

I utdraget ur Martins narrativ finns en insikt i den egna bristande kunskapen och en 

medvetenhet att ökad kunskap om Viktorias sjukdom och nuvarande situation skulle ha 

en positiv inverkan på deras relation. Likt Joels narrativ återger även Martin utmaningen 

i att inte ha möjlighet att kunna förstå vad Viktoria har genomgått, just denna utmaning 

är återkommande i flera narrativ från både partner och överlevare. Att anhöriga får ta del 



	 54	

av information och skaffa kunskap om vad den drabbade har gått igenom är viktigt för 

relationen och likt det som Martin nämner i sin berättelse kan kunskap sjukdomen 

underlätta i relationen (bl.a. Pinks, Davis & Pinks, 2018).  

 

4.2.3 Berättelser om det första samtalet 

Enligt tidigare forskning har många cancerdrabbade svårt att berätta om sin cancersjukdom i 

nya relationer och att det är något som är känslomässigt svårt (Donovan-Kicken, Tollison & 

Goins, 2012). Med detta som grund var det därför av intresse att fråga deltagarna i studien när 

de berättade, eller fick berättat för sig, att partnern hade genomgått en barncancersjukdom. 

Berättelserna om detta samtal var delade narrativ där partner och överlevare många gånger 

återgav nästan identiska berättelser om detta specifika tillfälle. 

 

Det första samtalet är ett narrativ som handlar om en konkret händelse och något som varje 

enskild deltagare hade en egen inblick i. Narrativen om denna händelse bygger på intrigen som 

är detta första samtal om barncancer. I detta sammanhang syftar intrigen på det tema som 

berättelserna handlar om. Varje deltagare bygger upp sina narrativ kring denna händelse och 

använder intrigen som en ram för vad som sker i berättelsen. I utdraget ur Camillas narrativ 

ovan börjar berättelsen flyttas närmare ärftlighet men återkommer snabbt tillbaka till den intrig 

som inledde berättelsen. Genom att bygga berättelser på en intrig kan protagonisten fokusera 

på att berätta om en händelse och använda fler detaljer i berättelsen.  

 

Det var väldigt tidigt det var innan vi, jag tror typ att det var typ första veckan vi 

började ses för jag kände väl att liksom det var ändå viktigt och veta och han har 

också en del sjukdom i släkten så att det blev typ naturligt att vi kom in på det, typ 

jag minns faktiskt inte riktigt. (från intervju med Camilla) 

 

Camillas narrativ om när hon berättade om sin barncancer visar på den avdramatisering som 

flera av studiedeltagarna återger berättelser om. Denna avdramatisering av att återge en 

dramatisk del av sitt liv som detta samtal ändå kan vara förstås genom beskrivningen Camilla 

ger av samtalet som naturligt. Dramatiska upplevelser brukar även sätta sig i minnet på oss som 

tidigare narrativ har visat, och då Camilla själv beskriver händelsen som något hon inte minns 

helt finns en uppfattning av att detta samtal inte påverkade relationen något dramatiskt.  
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Alla studiedeltagare berättar hur detta samtal kom tidigt i relationen, vad som är tidigt är dock 

olika mellan paren. För ett par definierade både partnern och överlevare tidigt i relationen som 

inom ett år, för andra som Olivia och William var tidigt i relationen bara ett par veckor. 

 

Jag tror att jag berättad ganska snabbt (...) det var under sommaren vi träffades och 

i augusti var det ju väldigt varmt så vi var och bada. Ehm, så då... mm, jag tror att 

vi pratade om det då. (...) Jag brukar bara spontant slänga ur mig det. Haha. Det är 

liksom, för mig är det ju inte en sån jättegrej. (från intervju med Olivia) 

 

Likt det utdraget från Camillas narrativ återger Olivia en avdramatiserad berättelse om när hon 

berättade om sin barncancer för William. Det finns ett lugn i Olivias berättelse om detta tillfälle 

där berättande om barncancern inte är något som bidrar till något obehag hos henne själv. Vad 

som framkommer i Olivias narrativ om denna intrig är de detaljer som både hon och William 

kan återge om denna händelse. I narrativen återfinns en tydlig både berättartid och berättarrum, 

sommaren och badplatsen. Dessa detaljer är unika för deltagarna i studien och varför dessa 

detaljer framkommer i just dessa två narrativ är troligen utifrån när i tiden händelsen utspelade 

sig. Detta märks av i narrativen om dessa samtal där detaljer som berättarrum minskar desto 

äldre relationerna är.  

 

Fredrik och Vera är ett av de par som varit tillsammans längst och deras narrativ är inte lika 

detaljerade och narrativen byggdes upp något långsammare. Ingen av dem kan använda 

berättartid likt Olivia och William men inleder båda narrativet med att det var tidigt i relationen: 

”Han berättade redan när vi började lära känna varandra, under kursen. Och sen då så var det 

inte så mycket mer.” (från intervju med Vera)  

 

Att få reda på att en person som betyder mycket, vän eller partner, har haft barncancer skulle 

kunna vara en dramatisk vändpunkt och något som lämnar starka avtryck på både relation och 

individ. Det som i stället upprepas i studiedeltagarnas narrativ är hur avdramatiserat samtalet 

är. Emma beskriver att det var tidigt i relationen som Jonathan berättade och att hon till en 

början blev chockad men att det senare byggdes någon nyfikenhet i henne.  

 

Det var nog ett tag innan vi träffades första gången, medan vi fortfarande bara 

pratade. Vi pratade mycket på så här Snapchat och Facetime. Det måste ha vart att 

han nämnde det. Jag tror han nämnde det på skämt först. Typ så här, nånting var en 
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bieffekt av cytostatika eller nåt och så fattade jag inte att han var seriös, och så sa 

han det en annan gång. Så det var väldigt tidigt i förhållandet. (från intervju med 

Emma) 

 

Utdraget ur Emmas narrativ ovan innefattar också ett beskrivande berättarrum som ger detalj i 

narrativet. Det sker en spännande vändpunkt i narrativet där Emma går från en uppfattning att 

Jonathan skämtar till att plötsligt förstå att referensen till cytostatika inte alls var på skämt utan 

var faktiskt något som Jonathan hade gått igenom. Även om själva vändpunkten var 

chockerande och mer dramatiskt beskriven än de andra deltagarna, har både Emma och 

Jonathan i intervjuer återgett narrativ om öppna och bekväma samtal om barncancer i efterhand. 

Att Emma vid första tillfället uppfattar att Jonathan skämtar skulle även kunna handla om ett 

meningsskapande som görs, där Emma för att kunna förklara det Jonathan säger. Genom att 

förklara uttrycket som ett skämt sker ett meningsskapande av en oväntad situation.  

 

Att ingen av studiedeltagarna berättade narrativ innehållande obehag gällande detta första 

samtalet är intressant då tidigare forskning visar på motsatsen (Donovan-Kicken, Tollison & 

Goins, 2012). Vad dessa delade narrativ om denna händelse visar är att partnerns reaktion på 

informationen grundar sig i hur överlevaren går in i samtalet. I berättelser från partnern återfinns 

beskrivningar av hur överlevaren tidigt i relationen berättade och att det sällan var något 

komplicerat samtal. Denna uppfattning återfinns även i överlevarnas berättelser där partnerns 

reaktion beskrivs som intresserad och välmenande. Att dessa narrativ har presenterats så 

oproblematiska är framför allt intressant i relation till de problematiserande narrativen där 

samtal om barncancer ofta beskrevs som svåra och påfrestande. Dessa känslor kring det första 

samtalet om barncancer finns inte närvarande i berättelser från de par som i andra intriger 

berättade dessa narrativ.  
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5. Slutdiskussion 

5.1 Meningsskapande om komplikationer 
I de narrativ som återgavs av deltagarna rörande komplikationer barncanceröverlevaren lever 

med idag fanns det en tydlig skillnad mellan de optimerande och problematiserande narrativen 

i hur mening skapades. Meningsskapandet kring komplikationer var den största skillnaden 

mellan de två olika typerna av narrativ. De problematiserande narrativen innehöll berättelser 

som kantades av utmaningar och påfrestningar. Vad dessa narrativ innehöll var en stark 

övertygelse om att de svårigheter som överlevaren upplevde var på grund av barncancern. 

Denna övertygelse är en del i meningsskapande kring komplikationer, dessa narrativ innehöll 

berättelser med tydliga förklaringsmodeller till det som var utmanande i relationen.  

 

Meningsskapande användes av paren för att kunna förklara ett beteende eller en händelse. En 

av de komplikationer som uppmärksammades i de problematiserande narrativen var det som en 

av överlevarna kallade kroppstrauma. Denna komplikation var något som både överlevare och 

partner påverkades av och där meningsskapande spelade en viktig roll för ökad förståelse 

gentemot varandra. I narrativen om kroppstrauma var förklaringen och ursäktandet av beteendet 

återkommande. Detta var en komplikation som båda paren som återgav problematiserande 

narrativ berättade om, och meningsskapandet kring komplikationen var i många drag likt i 

samtliga berättelser. Komplikationen förklarades som ett resultat av en traumatisk behandling 

där minnen från denna tid fortfarande finns kvar i överlevarna och att det är en komplikation 

som är svår då deltagarna inte vet när den dyker upp. Denna oförutsägbarhet och otydligheten 

i hur komplikationen ska hanteras av framför allt partnern ledde till en viss frustration som 

återfanns i narrativen från partnern.  

 

Där meningsskapande i de problematiserande narrativen ofta handlade om att finna en tydlig 

förklaringsmodell kom de optimerande narrativen att i stället att handla om mer ambivalenta 

förklaringar. Behovet av meningsskapande upplevdes inte som lika viktigt i dessa narrativ som 

i de problematiserande. Vikten av att kunna härleda det som skulle kunna vara en komplikation 

till barncancer var inte lika viktigt och flertalet narrativ uttryckte en osäkerhet kring 

komplikationen. Detta var särskilt förekommande i berättelser om psykisk ohälsa där både 

överlevare och partner diskuterade överlevarens psykiska ohälsa som något som likaväl kunde 

grunda sig i andra livserfarenheter. Meningsskapande är dock mer än förklaringar till 

beteenden, det innefattar även att kunna beskriva en händelse eller upplevelse och på så vis 
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själv förstå vad som inträffat. Detta gör samtliga deltagare i och med att de skapar berättelser 

om sina erfarenheter av att vara i en parrelation med en barncanceröverlevare. 

 

Utifrån de narrativ som berättats verkar de paren där relationen påverkats av komplikationer 

som mest berätta mer problematiserande narrativ, och som nämnt ovan var meningsskapande 

mer närvarande i dessa narrativ. Det verkar utifrån deltagarna narrativ finnas ett större behov 

av att skapa mening om komplikationer när komplikationen påverkar relationen mer. 

Meningsskapande kan vara ett stöd i hur en svår situation hanteras (Duggan, 2019), då 

berättelser i de problematiserande narrativen innehåller mer svårhanterliga händelser är det 

förståeligt att behovet av meningsskapande är mer förekommande i dessa berättelser.  

  

5.2 Närvarande narrativ 
Narrativen som återfanns i intervjuerna med studiedeltagarna har i analysen delats in i tre 

grupper utifrån narrativens intriger. De första narrativen är de som nämnts ovan, optimerande 

och problematiserande narrativ. Dessa typer av narrativ delade studiedeltagarna i två grupper 

utifrån vad deras berättelser återger.  

 

De optimerande narrativen innehöll berättelser som ofta var neutrala och i vissa fall även 

positiva. Protagonisterna använde berättelser för att beskriva erfarenheter de varit med om 

kopplade till barncancern men dessa erfarenheter beskrevs sällan som något de hade påverkats 

negativt av. Exempel på detta är de berättelser om komplikationer som återfanns i de 

optimerande narrativen där dessa sällan beskrevs som påfrestande på relationen. Dessa narrativ 

kantas av en generell uppfattning att det har gått bra och att det kunde ha varit värre. Flera av 

de optimerande narrativen byggdes även på ett sådant sätt att de ofta avslutades med en positiv 

vändpunkt. När problematiska eller svårhanterliga erfarenheter var intrigen i narrativet 

avslutades dessa ofta med en vändning åt det positiva. Dessa narrativ gav därmed en uppfattning 

att protagonisten kunde hantera händelsen utan att bli allt för påverkad av den. 

 

Narrativ som innehöll mer negativa upplevelser kom att kallas problematiserande narrativ. 

Dessa berättelser kantades av påfrestande erfarenheter och svårhanterliga situationer. För att 

använda exemplet från föregående stycke, berättelser om komplikationer, innehöll dessa 

narrativ berättelser om komplikationer och upplevelser av att dessa har haft stor inverkan på 

relationen. Berättelserna beskrev ofta hur både överlevare och partner genom hela relationen 
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har arbetat med att hantera komplikationerna och det återfanns en frustration stundvis i hur 

mycket komplikationerna påverkar. Tillskillnad från de optimerande narrativen kom sällan 

positiva vändpunkter in i berättelsens slut, i stället fanns det i vissa fall en uppgivenhet över att 

komplikationerna fortfarande påverkar relationen.  

 

Protagonisterna i de två olika typerna av narrativ har även olika karaktär. De två par vars 

narrativ uppfattades som problematiserande har levt i relationerna under en längre tid. 

Barncanceröverlevarna i dessa par fick även liknande diagnoser vid ungefär samma tid (kring 

samma årtal), detta kan ha resulterat i att just dessa två återger berättelser om påfrestande 

komplikationer. Att paren där överlevaren blev sjuk senare inte upplever att komplikationer 

påverkar vardagen kan i motsats förstås utifrån den utveckling av barncancervården som skett 

senaste åren och även den utveckling av eftervården som flera deltagare berättar om. Detta är 

dock endast analytiska poänger som kan förstås utifrån studiens urval och inget som kan 

appliceras på någon större grupp.  

 

Den sista gruppen narrativ som framkom i analys av materialet är gruppen med delade narrativ. 

Dessa narrativ är de berättelser som har återgetts individuellt i intervjuerna men där 

berättelserna sedan har många likheter inom paret. Dessa berättelser grundade sig i samma 

intrig och var många gånger lika vad gäller både beskrivningar och upplevelser. Exempel på 

dessa berättelser är de om när barncanceröverlevaren berättade för partnern att de hade haft 

cancer. Inom paren var dessa berättelser nästintill identiska, oavsett om de handlade om 

detaljerade narrativ eller mer svaga minnen. Dessa delade narrativ visade på en samhörighet i 

relationen och erfarenheten av barncancer.  

 

Ett annat delat narrativ var berättelser om fertilitet och ärftlighet. Denna intrig visade ännu 

tydligare på samspelet mellan överlevare och partner i relationen. Dessa berättelser var i 

samtliga par väldigt lika från båda parterna vilket kan uppfattas som att dessa två teman är något 

som paren har pratat om. Teman som har att göra med att skaffa barn eller som kan ha att göra 

med paret barn är gissningsvis något som många par, oavsett sjukdomshistorik, pratar om vilket 

bidrar till att dessa narrativ var så samhöriga.   
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5.3 Analysens begränsningar och framtida forskning 
Den första av analysens begränsningar är urvalet som endast består av ett litet urval av par där 

en av partnerna har haft en barncancersjukdom. Syftet med studien är dock inte att komma fram 

till en generell förklaring utan att just framhäva individuella berättelser. Det är även bara en 

bråkdel av intervjuerna med paren som är med i studiens analys, det kan därför finnas narrativ 

som är av vikt för forskning kring parters till barncanceröverlevare som inte tagits med i 

analysen. Utöver detta finns det många likheter med de paren som har deltagit i studien, det 

finns exempelvis inga upplevelser av svåra komplikationer som kan påverka vardagen. Inte 

heller är spridningen på diagnoser hos deltagarna särskilt stor, med flera överlevare som 

behandlats för leukemi.  

 

Forskning kring partner till barncanceröverlevare, eller anhöriga till barncanceröverlevare 

överlag är bristfällig och det saknas forskning på flera nivåer. Forskning kring upplevelser hos 

barn med cancer och deras föräldrar och även barncanceröverlevare växer mer och mer och det 

finns ett stort intresse av att forska kring dessa ämnen. Dock glöms ofta andra anhöriga bort, 

partner, syskon, mor- och farföräldrar, vänner är några av de grupper som forskningen har 

missat, men som är i behov av forskningsresultatet lika mycket som de tidigare nämnde 

grupperna.  

 

I framtida forskning finns det mycket att se till, men kanske viktigast i temat partner till 

barncanceröverlevare är behovet av stöd och kunskap. Vilka stödfunktioner behövs om du lever 

i en relation med någon som har svåra komplikationer? Vilken kunskap är viktigast för partner? 

Hur fås denna kunskap? Detta är frågor som har berörts i denna studie, men då många 

överlevare och partner beskrivit överlevarens komplikationer som knappt synliga skulle 

forskning på par där komplikationerna har en större inverkan vara viktiga. Slutligen skulle ett 

fokus på partner psykiska hälsa vara av vikt.  

 

Denna studie har visat på att partner har berättelser att berätta, det finns berättelser som inte 

alltid har plats i vardagliga samtal och det finns även en önskan om mer stöd. Partner till 

överlevare glöms bort, ofta på grund av att de inte anses vara i behov av stöd då deras partner 

inte längre är sjuk. Men lämnar sjukdomen den drabbade? Berättelserna i denna studie visar på 

att cancern är en del av livet även decennier efter avslutad behandling, och den påverkar 

partnern precis som den påverkar överlevaren.  
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Bilaga 1 
	
	
Hej! Nedan följer information om en masterstudie som kommer 
undersöka hur det är att leva i en relation med en 
barncanceröverlevare. 
 
Mitt namn är Isabelle och jag läser nu en master i socialt arbete vid 
Socialhögskolan, Lunds Universitet. Jag har under nästan hela min 
studietid intresserat mig för anhöriga till cancersjuka barn och skrev 
min kandidatuppsats om psykisk hälsa hos syskon till cancersjuka 
barn. Nu är jag intresserad av att undersöka hur det är att vara partner 
till någon som genomgått en barncancerbehandling.  
 
Om studien 
Studiens syfte är att undersöka hur det är att vara partner till någon som i sin barndom haft en 
cancersjukdom. Tidigare forskning inom ämnet partners till cancerdrabbade handlar ofta om 
hur det är att leva i en relation där en av parterna genomgår en cancerbehandling eller där en 
part får en cancerdiagnos efter att ha levt tillsammans under en längre tid. Dock saknas det 
forskning kring hur det är att leva i en relation där den ena partnern har genomgått en 
cancerbehandling som barn. Jag vill utföra intervjuer med båda parterna i relationen för att få 
en kunskap kring hur det är att leva i en relation där ena partnern har genomgått en 
barncancerbehandling, då jag tror att även den tidigare sjuka har erfarenheter och tankar som 
är viktiga i forskningen kring anhörigperspektivet.  
 
Deltagande och frivillighet 
Du får denna information då du kan vara en av de personerna jag söker till min forskning. 
Mottagande av denna information är en förfrågan om du vill delta i studien tillsammans med 
din partner. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
uppge orsak.  
 
Data och sekretess 
Data för studien kommer att samlas in genom semistrukturerade intervjuer med både personen 
som varit sjuk samt partnern. Intervjuerna kommer utifrån rådande situation att ske över 
telefon och med tillåtelse från den som intervjuas kommer samtalet att spelas in. Totalt 
kommer 5-7par att intervjuas och intervjuerna förväntas ta mellan 45 och 60 minuter. Det som 
du säger i intervjun kommer endast att användas till studien och det är bara jag och min 
handledare som har tillgång till material. När studien är slutförd kommer allt material att 
raderas. Som intervjuperson kommer du anonymiseras och all information som skulle kunna 
röja en identitet kommer att tas bort. Studien kommer publiceras på Lunds Universitets 
studentpublikationer och du kan även få den skickad till dig om så önskas. 
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Om du är intresserad av att delta eller har några frågor om studien är du välkommen att 
kontakta mig! 
 
 
Ansvarig för studien 
Studien bedrivs vid Socialhögskolan, Lunds Universitet. Ansvariga är mastersstudent Isabelle 
Andersson samt handledare Nataliya Thell.  
 
Isabelle Andersson  Nataliya Thell 
Mastersstudent  Handledare 
070 422 63 36  072 937 30 39 
is6144an-s@student.lu.se  nataliya.thell@soch.lu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide – partner till person som genomgått barncancerbehandling 
 
Kön och ålder: 
 
Berätta lite om dig själv.  

Var bor du? (kommer anonymiseras i uppsats) 
Vad har du för sysselsättning? 
 

Berätta om er relation. 
 Hur länge har ni känt varandra? Hur länge har ni varit tillsammans? 
 Vad har ni för relation? Sambo/Gifta etc. 
 Hur träffades ni? 
 
När fick du veta att din partner i sin barndom hade cancer? 
 Hur kändes det? 
 I vilket sammanhang kom det på tal? 
 Hur pratade ni om det? Hur mycket pratar ni om det? 
 Har din partner några komplikationer efter sin behandling? 
  
Upplever du att din partners barncancer påverkar er relation? Negativt eller positivt vis? 

Har du påverkats av att veta att din partner genomgått en cancerbehandling?      
Om, på vilka sätt? 

Har du någon gång känt oro kring din partners cancerbehandling? 
 

Finns det något du upplever är svårt med att vara i en relation med en person som genomgått 
en barncancerbehandling? 
 Om, finns det någon du kan prata med eller söka stöd hos?  
 
Upplever du att det finns stöd för personer som är i en relation med en som genomgått en 
cancerbehandling som barn? 
 Om, är stödet tillräckligt? 
 Vad för stöd eller material hade du önskat fanns när du fick veta att din partner 
 varit sjuk i barncancer? 

Vet du vad Uppföljningsmottagningen är? Om ja, har du varit där?  
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Bilaga 3 
	
Intervjuguide – person som genomgått barncancerbehandling 
 
Kön och ålder: 
 
Berätta lite om dig själv.  

Var bor du? (kommer anonymiseras i uppsats) 
Vad har du för sysselsättning? 
 

Hur länge har du varit i relation med din nuvarande partner? 
 Hur länge har ni känt varandra? 
 Vad har ni för relation? Sambo/Gifta etc. 
 Hur träffades ni? 
 
Hur gammal var du när du fick din cancerdiagnos? 
 Vilken diagnos? 
 Vilken typ av behandling fick du? 
 
När berättade du för din partner att du som barn hade cancer? 
 Hur kändes det? 
 I vilket sammanhang kom det på tal? 
 Hur pratade ni om det? Hur mycket pratar ni om det? 
 Har du några komplikationer efter behandlingen? 
  
Upplever du att din barncancer påverkar er relation? Negativt eller positivt vis? 

Om, på vilka sätt? 
 

Finns det något du tror är svårt med att vara partner till någon som genomgått en 
barncancerbehandling? 
 
Vet du vad Uppföljningsmottagningen är? Om ja, har du varit där?  
 Och att du kan komma dit med din partner? 
 

 


