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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär 250 barn i cancer varje år. För föräldrarna till dessa barn 
är detta bland det mest påfrestande upplevelserna i deras liv. Det blir en stor omställning för 
föräldrarna då de upplever en helt ny vardag parallellt med att det gamla livet fortsätter. 
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 
Metod: Litteraturstudien är baserad på fem självbiografier och materialet har analyserats utefter en 
kvalitativ innehållsanalys vilket är en användbar metod vid kvalitativa studier (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012). 
Resultat: Det bildades fyra kategorier och elva underkategorier: Upplevelsen av en förändrad vardag 
– Att känna förnekelse, Att acceptera. Upplevelsen av välbefinnande – Att känna tröst och trygghet, 
Att känna livskraft och hopp, Mening och sammanhang. Upplevelsen av lidande – Att känna 
otrygghet och rädsla, Att känna skuldkänslor och maktlöshet, Att känna förlikelse. Upplevelsen av 
vården – Upplevelsen av sårbarhet, Negativa upplevelser av vården, Positiva upplevelser av vården. 
Slutsats: Föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn visar på en evig pendling 
mellan hopp och förtvivlan. Föräldrarnas drivkraft för att skydda barnet är otroligt stor och att som 
sjuksköterska försöka driva denna kraft framåt skulle kunna generera ett ännu bättre vårdande där 
både barnet och föräldrarna är i fokus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

ii 

Innehåll 
1 BAKGRUND ___________________________________________________________ 1 

1.1 Barncancer__________________________________________________________ 1 
1.2 Förälder till ett cancersjukt barn __________________________________________ 1 
1.3 Sjuksköterskans omsorg _______________________________________________ 2 

2 TEORETISK REFERENSRAM ___________________________________________ 2 
2.1 Välbefinnande _______________________________________________________ 2 
2.2 Lidande ____________________________________________________________ 3 

3 PROBLEMFORMULERING _____________________________________________ 4 

4 SYFTE _________________________________________________________________ 4 

5 METOD _______________________________________________________________ 4 

6 RESULTAT ____________________________________________________________ 5 
6.1 Upplevelsen av en förändrad vardag _______________________________________ 5 

6.1.1 Att känna förnekelse ________________________________________________ 6 
6.1.2 Att acceptera _____________________________________________________ 6 

6.2 Upplevelsen av välbefinnande __________________________________________ 7 
6.2.1 Att känna tröst och trygghet __________________________________________ 7 
6.2.2 Att känna livskraft och hopp _________________________________________ 8 
6.2.3 Mening och sammanhang ___________________________________________ 9 

6.3 Upplevelsen av lidande ________________________________________________ 9 
6.3.1 Att känna otrygghet och rädsla ______________________________________ 10 
6.3.2 Att känna skuldkänslor och maktlöshet ________________________________ 11 
6.3.3 Att känna förlikelse _______________________________________________ 12 

6.4 Upplevelsen av vården _______________________________________________ 12 
6.4.1 Upplevelsen av sårbarhet __________________________________________ 12 
6.4.2 Negativa upplevelser av vården ______________________________________ 13 
6.4.3 Positiva upplevelser av vården ______________________________________ 14 

7 DISKUSSION __________________________________________________________ 14 
7.1 Metoddiskussion ____________________________________________________ 14 
7.2 Resultatdiskussion___________________________________________________ 16 
7.3 Slutsats ____________________________________________________________ 19 

Referenser ________________________________________________________________  

Bilagor ___________________________________________________________________  
Resumé av självbiografier ____________________________________________ Bilaga 1 
Exempel på innehållsanalys __________________________________________ Bilaga 2 
Sökschema _______________________________________________________ Bilaga 3 

 



  
 

1 
 

INLEDNING 
 
Barnonkologin anses som en av nutidens medicinska triumfer då det för 50 år sedan var 
sällsynt för barn att överleva sin cancer (Socialstyrelsen, 2013). I dagens Sverige insjuknar 
cirka 250 barn i cancer varje år och ungefär 75 procent av dessa barn blir botade, men trots 
antalet överlevande är cancer den största dödsorsaken hos barn under 15 år (ibid.). För de 
cancersjuka barnens föräldrar är detta det mest påfrestande erfarenheterna i deras liv, 
samtidigt en av de största omställningarna, eftersom de upplever en helt ny vardag parallellt 
med att det gamla livet fortsätter (Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012). Föräldrarna ska ha 
orken att ta itu med de dagliga sysslorna som arbete och hem samtidigt som de ska försöka 
hantera sorgen över sitt barns cancersjukdom (ibid.).Trots detta finns det brister kring 
forskningen gällande föräldrarnas upplevelser av sjukdomstiden (Fletcher, 2011). 
 
1 BAKGRUND 
 
1.1 Barncancer 
I en kropp bryts miljontals celler ner och nya celler behöver ständigt bildas. Detta sker 
kontrollerat hos en frisk individ, men hos sjuka individer sker detta okontrollerat (Ericson & 
Ericsson, 2012). De sjuka cellerna växer ohämmat och börjar ta för sig av kroppen och 
tränger undan de friska cellerna, dessa celler kan då inte kan göra sitt jobb och detta bryter ut 
i symtom (Kreuger, 2000). Symtomen kan vara lokala som svullnad, tryckkänsla eller 
försämring av den drabbade kroppsdelens funktioner, symtomen kan också tyda på 
allmänpåverkan i form av ändrat beteende, onormalt blodvärde och balanssvårigheter 
beroende på vilken sorts cancer det handlar om (ibid). Barns cancerceller är mer aggressiva 
och snabbväxande än hos en vuxen (Barncancerfonden, 2015). Behandlingarna skiljer sig 
också från de vuxna, eftersom barnens organ fortfarande utvecklas och tar lättare skada av de 
tuffa behandlingarna (ibid.). På grund av detta är det extra viktigt med individualiserad vård 
hos barn för att minska kvarstående och senkommande biverkningar (Socialstyrelsen, 2013). 
Behandlingen innebär oftast strålning för att minska redan uppkommen tumörbildning, 
cellgifter för att hämma tillväxten av celler samt kirurgi för att avlägsna tumörer (Kreuger, 
2000). Överlevnaden hos barn med cancer ökar successivt på grund av tidigt ställda 
diagnoser, framsteg i undersökningar, behandlingar och kirurgiska tekniker (Sposito, Silva-
Rodrigues, Sparapani, Pfeifer, de Lima & Nascimento, 2015). 
 
1.2 Förälder till ett cancersjukt barn  
På grund av att fler barn överlever ökar också vårdtiderna där föräldrarna riskerar att drabbas 
av fysisk, psykisk och social utmattning som i sin tur leder till emotionell instabilitet och 
ångest (Sposito et al., 2015). Instabiliteten ökar risken för konsekvenser gällande föräldrarnas 
hälsa på ett negativt sätt, detta på grund av den nya tillvaron med det cancersjuka barnet inte 
tillhör den normala vardagen (ibid.). Vid diagnosbeskedet förknippar föräldrarna sjukdomen 
med död och börjar oroa sig för sitt barns chanser att överleva (Enskär, 1999). Föräldrarna 
har ingen anpassningstid till att förberedda sig för den nya verkligheten som har drabbat dem 
(Dovelius, 2000). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdlidande som maktlöshet och 
belyser vikten av att vara lyhörd för patientens känslor. Trots att föräldrarna själva inte är 
patienter finns känslan av maktlöshet även hos dem och ett sekundärt vårdlidande kan uppstå 
(Popp, Conway & Pantaleao, 2015), därav har sjuksköterskan ett ansvar att hjälpa föräldrarna 
hantera sina känslor gällande det nya livet med ett cancersjukt barn. Till en början kan 
föräldrarna känna sig överväldigade över den nya tillvaron när de träder in i den nya rollen 
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som vårdare (ibid). Enskär (2000) ser den vårdande föräldrarollen som terapi som låter 
föräldrarna ta kontroll över situationen för att tränga bort rädslan för döden och göra plats för 
hopp om bot för att eventuellt minska risken för emotionell instabillitet. Popp et al. (2015) 
menar att den nya rollen som vårdare kan medföra möjligheter, genom att föräldrarna blir en 
brygga mellan familjen och vårdpersonalen. 
 
1.3 Sjuksköterskans omsorg  
Omvårdnaden kring det cancersjuka barnet medför inte bara fysiska problem hos föräldrarna 
utan påverkar också deras psykiska välbefinnande genom att de upplever känslor av 
förtvivlan och förnekelse (da Silva Carvalho, Bastos Depianti, da Silva, de Aguiar & Moreira 
Monteiro, 2014). För att minimera dessa upplevelser är det viktigt med stöd från ett 
multiprofessionellt team där sjuksköterskan och andra vårdproffessioner ingår (ibid.). 
Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på föräldrarnas reaktioner i samband med barnets 
cancerbesked samt fånga upp vad deras förväntningar angående omvårdnaden av deras sjuka 
barn kommer att bli (da Silva et al., 2014). Detta medför ökat välbefinnande hos föräldrarna 
och möjliggör deras förmåga att stötta barnet, vidare kommer detta underlätta sjuksköterskans 
arbete i form av att kunna tilllämpa patientfokuserad omvårdnad (Enskär, 1999). Om 
föräldrarna ska må bra och därav kunna främja barnens välbefinnande behöver de 
känslomässigt stöd från vårdpersonal (Enskär, Hamrin, Carlsson & von Essen, 2011). Får inte 
föräldrarna detta stöd från vårdpersonalen kan det vara svårt för dem att fortsätta vara ett bra 
stöd för det cancersjuka barnet (ibid.).Vid vård av barn måste sjuksköterskan inkludera 
föräldrarna för det är dem som känner sitt barn bäst, det vill säga sjuksköterskan har den 
formella kunskapen om medicin och vårdvetenskap men kan aldrig mäta sin kunskap med 
den som föräldrarna har om sitt barn (da Silva et al., 2014). Förmåga att kunna bygga vården 
gemensamt med barnet och föräldrarna visar på ett gott vårdande (Dahlbergh & Segesten, 
2010).  

 
Hullmann, Fedele, Molzon, Mayes och Mullins (2014) skriver att vård som främjar 
upplevelsen av hopp kommer ge en positiv förändring i deras värderingar till exempel kan 
känsla av hopp ge stärkt personlig styrka vilket gör att de uppskattar livet mer samt får en 
uppfattning om nya möjligheter gällande deras framtida liv (ibid.). Eriksson (2015) beskriver 
hopp som ett lindrande i en människas lidande då människan får tillåta sig lida för hoppet är 
en vetskap om att lidandet kan ta en postiv riktning. Därför är det viktigt att föräldrarnas 
upplevelser av vården belyses då den informationen hos sjuksköterskan har stor betydelse för 
hur föräldrarna hanterar det efterkommande livet. 
 
2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna studie har ett vårdvetenskapligt synsätt som inriktar sig på föräldrarnas upplevelser av 
att leva med ett cancersjukt barn. Patientens eget perspektiv på sin livssituation, vårdande, 
hälsa och ohälsa är grundprincipen i vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdvetenskapen utesluter däremot inte de närståendes perspektiv utan inkluderar dem för att 
kunna ge ett bättre vårdande, speciellt vid vård av barn (ibid.), därav är vårdvetenskapen ett 
bra alternativ till den teoretiska referensramen. Litteraturstudien kommer lägga fokus på 
begreppen välbefinnande och lidande. 
 
2.1 Välbefinnande 
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Välbefinnande är en känsla hos människan som innebär att vara i stånd till eller att ta sig an 
livet, utan känslan av välbefinnande kan det vara svårt om inte omöjligt att erfara hälsa 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Föräldrarna är inte patienter men deras hälsa är minst lika 
viktig då sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa hos befolkningen (ibid.). Hopp ger 
människan kraft att vara i stånd till, genom att tillåta sig själv se livets ljusa sidor. 
Sjuksköterskans sätt att bemöta föräldrarna påverkar föräldrarna både positivt och negativt och 
har en stor inverkan på deras välbefinnande (ibid.). 
 
Hopp och livskraft 
Wright, Watson och Bell (2002) beskriver hopp som rummet mellan vetenskap och 
medkänsla. De definierar hopp som ett läkande fenomen då det kan bringa lycka och få 
familjen att fokusera på framtiden (ibid.). Sjuksköterskans uppdrag är att stärka familjens 
hopp för att de ska få livskraften att känna välbefinnande trots deras situation (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
Mellanmänsklig relation 
Sjuksköterskan bemöter många människor varje dag, Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
detta som en mellanmänsklig relation där målet är att stödja och stärka individen. Patienter 
eller anhöriga är experter på sin egen situation och sjuksköterskan bör professionellt bemöta 
dessa personer och inbringa trygghet (ibid). Detta kan göras genom att aktivt lyssna till deras 
berättelser och ge dem möjlighet till avskildhet samt ge dem tillräckligt med tid 
(Vårdhandboken, 2013). 
 
2.2 Lidande   
 
Begreppet patient betyder den lidande som tålmodigt uthärdar och lidandet är en del av att 
vara människa som hen måste erfara (Dahlberg & Segesten, 2010). Då föräldrarna själva inte 
är patienter upplever de ett livslidande vilket beskrivs som när människans vardagsliv 
förändras i form av fysiskt och/eller psykiskt lidande och påverkar hen negativt (Eriksson, 
2015). Eriksson (2015) skriver att anhörigas lidande sällan uppmärksammas trots att de i 
vissa fall lider mer än patienten. När känslan av mening och sammanhang i sitt liv saknas och 
känslor av maktlöshet av att inte kunna påverka sin situation uppkommer ökar risken att 
drabbas av ett lidande (ibid.).  
 
Mening och sammanhang 
Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att mening och sammanhang är två komponenter som 
kompletterar varandra då sammanhang är att tillhöra något och genom det hittar människan 
meningen med livet. Människan kan få svårt att uppleva hälsa när hen inte upplever ett 
sammanhang och känner en mening med sitt liv (ibid.). Björklund (2000) skriver om 
föräldrarnas sökande efter mening om varför just deras familj drabbades av cancer för att 
kunna hantera sitt barns sjukdom.  

 
Maktlöshet  
Eriksson (2015) anser att maktlöshet uppkommer när människan behöver göra något mot sin 
vilja eller ork, Eriksson hänvisar till den negativa maktutövningen från vårdpersonalen det 
vill säga när det handlar om tvång i sjukvården. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar 
Erikssons beskrivning på maktlöshet som något som sjuksköterskan kan motverka genom att 
inte förneka att föräldrarna lider och istället försöka stärka dem till att uppnå ett större 
välbefinnande. 
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3 PROBLEMFORMULERING  
 
Vardagen med ett cancersjukt barn innebär en stor förändring för föräldrarna när deras roll i 
situationen är oklar då de måste träda in både som vårdnadshavare och vårdare. Detta leder 
till fysisk, psykisk och social utmattning hos föräldrarna och gör det svårt för dem att vara det 
stöd åt barnet som de önskar. Sjuksköterskor kommer att möta föräldrar till barn med cancer, 
därför är det viktigt att inneha kunskap om föräldrarnas upplevelser och hur sjuksköterskan 
stödjer dessa föräldrar på bästa sätt. Inom vården glöms anhöriga oftast bort när de egentligen 
utgör en kraftfull resurs hos patienten.  
 
Frågeställningar  
Hur upplever föräldrarna det är att leva med ett cancersjukt barn?  
Vilken betydelse har sjuksköterskan för föräldrarna enligt föräldrarna? 
 
 
4 SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 
 
 
5 METOD 
 
För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Segesten 
(2012) beskriver en kvalitativ ansats som en metod för att få fram mänskliga upplevelser 
vilket är en lämplig ansats då studiens syfte är att få ökad förståelse för föräldrars upplevelser 
av att leva med ett cancersjukt barn (ibid.).  
 
Datainsamling 
Böcker söktes i databasen Libris, som är en nationell söktjänst för de svenska bibliotekens 
kataloger det vill säga de flesta böcker i Sverige finns att söka på denna sida och den 
uppdateras dagligen (Libris, 2016). Se bilaga 3 för sökschemat. Inga geografiska 
begränsningar gjordes. Böckerna skulle vara självbiografier skrivna av föräldrar som berättar 
om sina upplevelser av att leva med ett cancercjukt barn. Valet av litteratur gjordes efter 
granskning av böckernas titlar, sammanfattningar samt recensioner och valdes sedan utifrån 
det som bäst motsvarar studiens syfte, se bilaga 1 för mer information om böckerna. 
 
Urval 
Urvalet till studiens resultat bestod av fem självbiografier som belyser föräldrarnas 
upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Inklusionskriterier är mammor eller pappor 
som beskriver sina upplevelser av leva med ett cancersjukt barn med sina egna ord, det vill 
säga att dem skulle vara författare till självbiografin. Fyra av de fem valda självbiografierna 
var skrivna av mammor varav den femte var skriven av en pappa. De cancersjuka barnen 
skulle vara mellan 0-18 år gamla för då räknas de som barn och föräldrarna har det fulla 
ansvaret (https://www.bris.se). Självbiografiernas ålder hade inte någon betydelse för 
kommande resultat av studien, men de skulle vara skrivna eller översatta på svenska för att 
undvika feltolkningar. Exklusionskriterierna var familjer med flera barn som är sjuka och 
multisjuka barn då studiens syfte endast riktar sig till cancersjuka barn. 

 

https://www.bris.se/?pageID=583
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Dataanalys  
Datamaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys som används vid kvalitativa 
studier för att föra fram budskapet i texten genom att ta fram meningsbärande enheter 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Innehållsanalysen valdes för det är ett relevant sätt 
att analysera data på och skapar ökad förståelse av människans känslor och tänkemönster 
(ibid.). Studien genomfördes utifrån ett induktivt tillvägagångssätt som inte innebär att utgå 
från någon teori utan utgår istället från empirin och tar del av människors upplevelser 
(Forsberg & Wengström, 2013). Först läste författarna igenom samtliga självbiografier och 
plockade ut de meningsbärande enheterna som bäst svarade an till syftet var för sig för att 
sedan jämföra varandras material och välja ut de viktigaste enheterna. De meningsbärande 
enheterna kondenserades, vilket innebar att de kortades ner och gjordes mer lätthanterliga 
samtidigt som det centrala innehållet bevarades, även detta gjordes var för sig och sedan 
sammanställdes det tillsammans. De kondenserade meningsenheterna bildade koder som 
kortfattat beskrev dess innehåll. Slutligen skapade författarna kategorier som utgjordes av 
flera olika koder som hade snarlika innehåll. Målet med kategoriseringen var att identifiera 
likheterna i enheterna och sätta dem under samma kategori men även urskilja olikheterna för 
att skapa olika underkategorier. Under analysens gång märktes det att underkategorierna var 
olika teman och kunde sättas under rätt huvudkategori men hörde ändå samman vilket gjorde 
att en röd tråd genomsyrade arbetet. (Bilaga 2). Författarna till studien ska vara medvetna om 
sin förförståelse, kunna reflektera över den samt agera på ett sätt som inte påverkar studiens 
genomförande eller resultat. Detta är ett förhållningssätt som en kvalitativ innehållsanalys bör 
ha (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
Forskningsetiska aspekter  
Studiens resultat bygger på självbiografier. På grund av att föräldrarna själva skrivit och givit 
ut böckerna har de också godkänt att andra får ta del av dem. Trots friheten att använda ett 
sådant material har författarna till detta arbete även en skyldighet att visa föräldrarna och de 
berörda personerna respekt, genom att presentera texternas budskap rättvist och inte 
förvränga dem (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
 
 
6 RESULTAT 
 
Resultatet består av fyra huvudkategorier och sammanlagt elva underkategorier som 
beskriver föräldrarnas upplevelser. Upplevelsen av en förändrad vardag har två 
underkategorier: Att känna förnekelse och Att acceptera. Upplevelsen av välbefinnande har 
tre underkategorier: Att känna tröst och trygghet, Att känna livskraft och hopp och Mening 
och sammanhang. Upplevelsen av lidande har tre underkategorier: Att känna otrygghet och 
rädsla, Att känna skuldkänslor och maktlöshet och Att känna förlikelse. Upplevelsen av 
vården har tre underkategorier: Upplevelsen av sårbarhet, Negativa upplevelser av vården 
och Positiva upplevelser av vården. 

 
6.1 Upplevelsen av en förändrad vardag 
 
Innan barnets cancerdiagnos var bekräftat levde föräldrarna i förnekelse och intalade sig 
själva att det kunde beror på allt annat utom cancer. Ett tag efter cancerbeskedet kom 
verkligheten i fatt dem och de tog till sig det ofattbara och började bygga upp en ny vardag 
och försökte hitta lycka trots den eländiga situation de befann sig i, de började sakta men 
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säkert att acceptera sin vardag. 
 
6.1.1 Att känna förnekelse 
När barnets symtom började visa sig som trötthet, smärta och blåmärken tänkte föräldrarna 
direkt på cancer men slog bort tanken snabbt och tyckte de var överdrivet misstänksamma 
och bortförklarade det hela genom att tänka att barn ofta är sjuka i form av förkylningar och 
får blåmärken när de leker. 

 
”Direkt vaknade min oro, jag kände uppror i magen. Jag försökte tränga undan alla hemska 
tankar om att det skulle vara något allvarligt. Jag försökte övertyga mig själv om att Lina 
också måste kunna vara sjuk på samma sätt som alla andra barn.” (Karlsson, 2005, s. 51). 

 
När symtomen inte försvann utan blev värre bestämde sig föräldrarna för att ta med barnet till 
sjukhuset. Återigen i förnekelse om att det kunde vara cancer, för de intalade sig själva att 
cancer drabbar andra men aldrig dem själva. Vid diagnosbeskedet hade föräldrarna svårt att ta 
in information och inse att just deras familj hade drabbats av det otänkbara. ”Allt var så 
overkligt och jag önskade att hon skulle sluta prata om det där. Det var ju ändå inte så. Jag 
var inte orolig när jag gick där ifrån. Ingenting hade gått in.” (Bratt, 1982, s.26). 
Samtliga föräldrar förknippade cancerbeskedet med att sitt barn skulle dö men efter chocken 
hade lagt sig kunde de börja ta in information om olika behandlingsalternativ med mera.  

 
6.1.2 Att acceptera 
Vardagen med döden ständigt närvarande och oron över en eventuell framtid utan det älskade 
barnet var svårt för föräldrarna att hantera. I en handvändning fick de skapa nya rutiner i 
vardagen och börja prioritera bort vissa delar av deras liv för att börja fokusera på att barnet 
skulle må bättre. Författarna beskrev att den största omställningen var att vänja sig vid 
sjukhusmiljön som var en miljö de själva inte kunde råda över. All fokus lades på det sjuka 
barnet och andra saker som arbete, personliga intressen och släkt blev bortprioriterade, även 
eventuella syskon till det sjuka barnet kunde hamna i skymundan vilket föräldrarna kände 
stor skuld inför. ”Själva plötsligheten i beskedet var så omtumlande att vi flydde in i det 
praktiska. Det mesta kretsade kring hur Joel mådde. Vi föll in i sjukhusrytm och rutinerna. Vi 
blev inrutade.” (Andersson, 2004, s. 25). Milton (2011) beskrev att hon såg på den nya 
vardagen som en onormal situation”Det hjälper mig ibland att det är okej att vara onormal 
och göra onormala saker i en onormal situation” (s. 103), något som samtliga föräldrar 
delgav är att de accepterade den onormala situation de befann sig i. 

 
Föräldrarna levde på hoppet om att sitt barn skulle besegra cancern, men livet på en 
barnonkologavdelning visar både de ljusa och dystra sidorna de har att vänta sig.  

 
“Att leva på en barnonkologavdelning är ju självklart inte det ultimata. Det är väldigt 
känslomässigt omtumlande och energikrävande. Dels för att ens eget barn var svårt sjuk men 
också att se hur många barn det verkligen är som insjuknar i dessa sorters allvarliga 
sjukdomar.” (Milton, 2011, s. 67).  

 
Alla föräldrar skrev att de nya rutinerna på sjukhuset kändes påtvingat då de inte hade något 
att säga till om och i början var det skrämmande att leva nära döden. En försvarsmekanism 
föräldrarna använde för att klara av den nya miljön på sjukhuset och den nya vardagen 
hemma var oftast att inta en kontrollerande roll gällande det sjuka barnet eller hålla sig 
sysselsatt inom arbetet.“Jag tar själv flykt in i datorn, in i mejl och siffror för skolan och 
även annan kontakt. Jag gör detta för att upprätthålla en vardag.” (Bäckström, 2010, s. 155).  
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“För att själv klara de kommande månaderna under denna press på så väl sjukhus och de få 
stunder vi vistades hemma antog jag en roll utöver min mammaroll. Jag blev ett 
kontrollfreak…Jag ville veta allt som kretsade kring Calle.” (Milton, 2011, s. 48). 

 
Efter ett tag blev det onormala en sorts vardag. Andersson (2004) beskrev sin tillvaro som att 
vara ute i krig, i början var allt skrämmande men det fanns goda perioder när Joel inte 
svävade i livsfara. Andersson beskrev att han hela tiden hörde ljudet av bomberna men 
oroade sig inte förrän bomberna slog ner precis intill, han menar att de hade vant sig vid att 
det fanns goda och dåliga perioder. Det var under de goda perioderna som de vilade och 
samlade kraft.  

 
Trots föräldrarnas olyckliga situation hade alla familjer förmågan att hitta lycka i de allra 
vardagligaste ting och fick en annan syn på livet och vad det kunde erbjuda. De tog tillvara på 
tiden de hade och försökte hitta guldkornen i den tuffa tillvaron, för det var de små sakerna i 
vardagen som blev betydelsefulla och det var lite som krävdes för att de skulle känna lycka. 
“Att få hålla mitt älskade barn invirad i en stor handduk med tänder som hackar efter ett bad 
är så underbart att jag njöt varje sekund.” (Milton, 2011, s. 111). 

 
Hoppet om en vändning till det bättre gav lycka i det svåra stunderna.  
“Den 8 Januari drog jag på smilbanden igen. Han ville cykla ute i korridoren och han log 
och vinkade till alla han mötte...Må detta vara vändingen nu, tänkte jag.” (Milton, 2011, s. 
77). 

 
Behandlingar som gav positiva resultat var en annan del av tillvaron som gav föräldrarna 
lycka. De kände glädje över ett positivt provsvar och att få se sitt barn bli bättre. Föräldrarna 
lärde sig vara glada åt de positiva stunder de hade för dagen för nästa dag kunde allting 
ändras. “Vi planerade som vanligt ingenting, vi levde fortfarande bara för dagen. Vi hade fått 
lära oss att allt kunde vända på ett ögonblick.” (Karlsson, 2005, s.89). 

 
6.2 Upplevelsen av välbefinnande 
 
Föräldrarna letade efter tröst och trygghet på många ställen exempelvis hos andra människor, 
i trygga miljöer, i gud och i sig själva. Kraften till att fortsätta kämpa kom från hoppet om en 
framtid tillsammans med sitt barn men även från den kärlek som fanns mellan föräldern och 
barnet. Meningen med livet under denna period i livet var det cancersjuka barnet, inget annat 
var lika viktigt än att se till att barnet kände sig tryggt och mådde väl. 
 
6.2.1 Att känna tröst och trygghet 
Andra föräldrar på avdelningen som var i samma sits som dem själva gav ett stort stöd då de 
kunde växla erfarenheter och förhoppningar med varandra. Bäckström (2010) skriver också 
att det var ett möte där hon inte behövde ta upp sina rädslor och istället fokusera på sitt barns 
framsteg och förbättringar vilket gav henne känslor av trygghet.“Vi mödrar utbyter 
erfarenheter men undviker rädslorna” (s. 60). Andra författare uppskattade öppenheten i att 
dela allt med de andra föräldrarna på avdelningen.  

 
“Ibland kom någon annan mamma ut och vi talade om oss själva och om våra barn. Jag 
känner mig inte längre ensam i min sorg… jag fick någon att prata med, föräldrar i liknande 
situation. Det kändes mycket viktigt och nödvändigt.” ( Bratt, 1982, s. 53).  
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Släkt, vänner och kollegor kunde också vara tröstande och fungera som stöttepelare för 
föräldrarna, hos dem kunde de vara ärliga med sina känslor utan att vara rädda för att såra sin 
partner, sitt barn eller andra syskon till barnet. Det var som en fristad där allt var tillåtet att 
prata om. Bäst var när de upplevde den rätta trösten. “ … nu ringer jag efter kollegan. Jag 
behöver stöd och vill prata där ingen når oss. Hon kommer genast … Igen uppskattar jag att 
hon inte försöker bagatellisera med att hurtigt tro att alla ska bli bra.” (Bäckström, 2010, s. 
206). 

 
De flesta föräldrar vände sig till Gud för att söka tröst. Antingen varje dag, vid enstaka 
tillfällen eller när livet kändes som mest hopplöst. Om föräldrarna trodde tillräckligt på Gud 
kunde de finna trösten om hoppet att ett mirakel kan ske (Andersson, 2004; Bratt, 1982; 
Bäckström, 2010; Milton, 2011). “Din pappa körde mig till kyrkan, där jag föll på knä och 
bad för ditt liv. Jag bad Gud rädda dig, det var för grymt att låta dig dö… jag behövde 
tröst.” (Bratt, 1982, s. 35). 

 
En del föräldrar beskrev hur de försökte trösta sig själva fast på olika sätt. Andersson (2004) 
uppgav att han försökte prata om döden som den var något tillfälligt, men han gjorde det inte 
bara för att trösta sin son utan även för att trösta sig själv. Milton (2011) tyckte mer synd om 
andra föräldrar i en liknande situation än sig själv. Hon ställde sig själv frågan om det var ett 
sätt att överleva på eller om det var en känsla av styrka att hennes barn skulle överleva. 

 
“Jag tyckte ofta mer synd om de andra familjerna än mig själv som fick igenom detta. Var det 
ett sätt att överleva, eller var det en känsla av styrka att mitt barn klarar sig, trots att han var 
en av dom som oftast var sjukast?” (Milton, 2011, s. 69). 

 
Hemmet hade en stor betydelse för föräldrarna, det var en plats som var deras med saker som 
de själva kunde kontrollera. Bäckström (2010) beskrev känslan av att komma hem som en 
befrielse, en trygg plats för hela familjen. Dock skrev alla föräldrar tryggheten med sjukhuset 
som en plats där hjälp alltid finns. “Samtidigt kändes det skönt att återvända till sjukhuset. 
Tillbaka till Linas trygghet. På sjukhuset var det bara att trycka på den röda knappen i 
rummet om något skulle hända” (Karlsson, 2005, s. 33).  

 
6.2.2 Att känna livskraft och hopp 
Samtliga föräldrar beskrev att livskraften kom från den kärlek de kände för sitt barn.“Otaliga 
var de gånger jag förtvivlade och kände att jag inte orkade mer. Men jag fortsatte ändå varje 
dag...Det var den stora oändliga kärlek vi båda kände för dig.” (Bratt, 1982, s. 38). 

 
Andersson (2004) fick ofta frågan om hur han och hans fru orkade med alla motgångar och 
hans svar var: “Vi bara levde ut det som alla föräldrar har försetts med: förmågan att skydda 
och ta hand om sina barn.” (s. 70). Detta är något som samtliga föräldrar upplevde, att de 
inte hade något val, de var tvungna att kämpa annars går kampen mot cancern förlorad. 

 
Positiva besked ingav styrka hos föräldrarna att fortsätta kämpa, som Milton (2011) skriver: 
“Inga neuropsykologiska svårigheter. Dessa svar stärkte mig mycket, för trots men av 
operationen...var det inget fel på intelligensen.” (s. 56). I svåra tider kunde små framgångar 
göra att föräldrarna orkade lite mer, exempelvis när behandlingarna ökade barnets välmående 
kände föräldrarna lycka och fick då kraft till att göra allt för sitt barn. “Jag är beredd att offra 
allt. Jag gör vad som helst nu, av tacksamhet och hopp. Du blir bättre, behandlingen hjälper, 
jag får dig tillbaka.” (Bratt, 1982, s. 52). 
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Föräldrarna hämtade även kraft från vårdpersonalen som kunde intyga att allt gick åt rätt håll 
och ville höra att deras barn hade goda chanser att överleva för att orka kämpa vidare för sig 
själv och sitt barn. “Jag sa bara att jag behövde höra en gång till att Joel hade bra chanser 
att överleva, annars skulle jag inte orka ge honom det stöd han behövde.” (Andersson, 2004, 
s. 26). Hoppet om en ljusare framtid ökade också vid små positiva besked. Beskedet behövde 
inte innebära ett mirakel utan det räckte med att få ett litet strå, ett halmstrå som två av 
föräldrarna kallade det, för att få en glimt av hopp (Andersson, 2004; Bäckström, 2010).  

 
Föräldrarna levde med ett ständigt hopp om att livet skulle vända och att barnet skulle bli 
friskt och varje litet steg framåt som barnet tog blev ett nytt växande hopp om att de skulle få 
upprätta normal vardag igen, även om det många gånger kändes som tiden stod stilla väcktes 
ändå glädje i dessa framsteg. “Han är ett mirakelbarn, jag visste det. Nu kände jag verkligen 
hopp om framtiden, att cancern hade gett vika...Han återgick till dagis och hans pappa var 
tillbaka på jobbet och kanske kunde vi få börja leva…” (Milton, 2011, s. 92). 

 
Bäckström (2010) upplevde känsla av hopp när andra cancersjuka barn på avdelningen 
friskförklarades. “De hade tidigare varit sjuka i cancer. Friskförklarade nu. Bra att de visar 
upp sig. Att få se dem som har klarat sig ger ett visst hopp.” (s. 110). En del föräldrar kände 
att hoppet aldrig var helt ute och gav då aldrig upp hoppet om att räddningen fanns bakom 
hörnet. Trots alla motgångar fanns hoppet ändå kvar. “Under alla traumatiska upplevelser vi 
haft under denna ödesdigra resa har jag jag känt samma sak, men på andra sidan avgrunden 
fanns en platå. Räddningens platå. Hoppets platå.” (Milton, 2011, s. 127). 

 
6.2.3 Mening och sammanhang 
Majoriteten av föräldrarna kände att deras viktigaste uppgift var att skydda sitt cancersjuka 
barn, oavsett vad. All fokus lades på barnet och det var viktigt att barnet kände sig trygg. De 
offrade all sin energi för att barnet skulle ha det så bra som möjligt. “Vi kände hur viktiga vi 
var för honom då, all energi vi orkade uppbåda försökte vi överföra till honom. Han behövde 
få kraft av oss.” (Andersson, 2004, s. 43).“Det blev vår viktigaste uppgift, att se till att Lina 
var trygg och hade det bra.” (Karlsson, 2005, s. 63). 

 
En del föräldrar försökte hitta anledningar till varför det ofattbara hände just dem. Milton 
(2011) försökte hitta ett samband mellan de föräldrar som blev drabbade. “Jag försökte 
många gånger analysera om vi föräldrar var lika på något sätt … som kunde påverkat våra 
barns fasansfulla starter på livet. Så var det inte. Det var bara ödets nyck.” (s. 69). 
Andersson (2004) försökte hitta något att tro på, en mening i det som hände, vilket han själv 
tyckte kändes tryggt. “Efter en tid började jag också utveckla en sorts vidskeplighet ... 
Kanske försökte jag hitta en mening i det som hände, ett mönster eller ett sammanhang. Det 
kändes på något sätt betryggande att tro att allt inte berodde på tillfälligheter.” (Andersson, 
2004, s. 73). 

 
6.3 Upplevelsen av lidande 
 
Det som skapade störst lidande hos föräldrarna var rädslan av att förlora sitt barn, det 
scenariot plågade dem mycket. Ensamheten när deras barn inte var i närheten och när 
föräldrarna inte kunde finnas där och ge sitt barnet trygghet gav känslor av skuld och 
maktlöshet, att inte kunna ta bort eller ta över barnets smärta var riktigt plågsamt enligt 
föräldrarna. 
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6.3.1 Att känna otrygghet och rädsla 
Bäckström (2010) berättade att hon inte spenderade mycket tid utanför sjukhusrummet. “Dels 
för att han inte mådde bra men också för att det var otryggt” (s.58). Utanför rummet fanns 
frågorna hon inte ville svara på och att det var en tid utan Victor som låg där inne helt sårbar. 
Föräldrarna kände sig inte helt trygga i sjukhusmiljön, Bratt (1982) skrev att hon kände sig 
otrygg när barnet inte var närvarande. “Den här första gången kunde jag inte klara av alla 
känslor som situationen framkallade. Jag bröt samman och under de timmar du var borta var 
jag otröstlig.” (s.31), speciellt när det var någon behandling eller operation hon inte fick vara 
med på och var tvungen att lämna sin dotter till okända människor vilket upplevdes som 
väldigt otryggt för henne. 

 
Milton (2011) beskrev en slags ensamhet i tvåsamhet där trots närvaron av andra kände hon 
sig ändå ensam. Hon uppgav att hon och hennes man tyckte det var skönt med andra 
närvarande också för då kände de sig mindre ensamma. “... det kändes skönt att inte vara 
ensamma när vi med tunga steg klev in i vårt hem. För både jag och hans pappa kände oss 
enormt ensamma trots att vi hade varandra ...” (Milton, 2011, s. 88). De andra föräldrarna 
nämnde också en ensamhet trots närvaro av andra. 

 
Milton (2011) beskrev också ensamhet som saknad av kärlek till sitt barn och menade att den 
kärleken inte kan jämföras med någon annan kärlek. “Utan den kärleken känner jag mig 
ensam. Jag älskar min familj, släkt och vänner men den kärleken kan inte mätas mot kärleken 
till mitt barn.” (s.145). Milton är rädd för denna ensamhet och påstår att hon skulle känna sig 
väldigt ensam utan sin sons närvaro då känslan av att vara behövd som mamma skulle 
förvinna. “Det jag räds är livet och ensamheten. Ensamheten efter den kärlek jag fick av 
Calle. Ensamheten utan min sons fysiska närvaro. Ensamheten att inte vara behövd, som man 
är som mamma.” (Milton, 2011, s. 16). 

 
Samtliga föräldrar var rädda att förlora sina barn och uttryckte en osäkerhet över framtiden. 
“Rädslan träffade mig med full kraft. Ska vi mista honom innan han ens har blivit vuxen?” 
(Andersson, 2004, s. 15). Föräldrarna var rädda inför de olika behandlingar som deras barn 
skulle behöva genomgå då föräldrarna inte visste vad beskedet skulle bli. “Jag ser en framtid 
av fasa vid varje kontroll innan lugnande besked kommer.” (Bäckström, 2010, s. 183).  

 
Milton (2011) var rädd under alla behandlingar på grund av alla de problem som kunde 
uppstå. Hon menar att trots positiva besked var oron ständigt närvarande då nästa problem 
kunde dyka upp utan förvarning. “Som förälder i min sits blir man hysterisk när problem 
uppstår oavsett stora eller små. Jag kan nästan säga att jag var hysterisk och orolig under 
alla behandlingar då problem av olika orsaker hela tiden avlöste varandra.” (Milton, 2011, 
s. 64). 
 
Rädslan för att förlora sitt barn uppstod inte bara i sjukhusmiljön utan även i vardagen och 
dess vardagliga aktiviteter. Föräldrarna började bli överbeskyddande, de var medvetna om att 
de var konstant rädda och intalade sig själva att deras barn måste få vara barn och leva gott 
den tiden de har kvar. “Vi måste akta oss för att bli överbeskyddande, sa vi till varandra. Joel 
måste få ha sin tonårstid i fred även om vi helst vill åka till akuten så fort han nyser.” 
(Andersson, 2004, s. 21).  
“Lina älskade att åka karuseller och ville åka allt. Jag var orolig och ville helst inte att hon 
skulle åka någonting. Men jag måste skärpa mig, hon måste få leva.” (Karlsson, 2005, s. 
110). 
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6.3.2 Att känna skuldkänslor och maktlöshet  
Samtliga föräldrar kände någon form av skuldkänslor för sitt barn. Andersson (2004) kände 
sig som en svikare de gånger han inte hade förmågan att vara stark för sitt barn. “Det kändes 
som om jag svek honom när jag inte kunde ha full förtröstan hela tiden, men jag kunde inte 
hjälpa det.” (s. 28). Karlsson (2005) kände skuldkänslor över att inte kunna stötta sitt barn i 
alla situationer. “Samtidigt var jag väldigt besviken på mig själv, att jag inte klarade av att 
vara där inne hos Lina.” (s. 22).  
 
Milton (2011) och Bäckström (2010) kände sig misslyckade som mödrar och tyckte inte att 
deras barn förtjänade en mamma som gjorde fel eller tvingade sitt barn in i ett lidande. Dessa 
föräldrar kände sig otillräckliga och fick känslor av att de blev mindre värda när dem inte 
kunde vara tillräckligt närvarande i sina barns vård. 
 
“Man kan känna sig misslyckad på många sätt och det har vi alla gjort. Det misslyckandet 
jag känner är något man inte kan ta på. Misslyckad för att ha fött efterlängtat barn till 
lidande och att min kärlek inte räckte till för att läka honom.” (Milton, 2011, s. 146). 
 
“Varför ställer jag inte nu genast följdfrågor på det jag finner absolut? Istället blir jag tyst 
och avvaktande vaksam. Jag krymper. Jag känner mig dum och mindre värd. Viktor skulle 
förtjäna en mamma som gör rätt och som personalen tycker om.” (Bäckström, 2010, s. 49).  

 
Vid ett flertal tillfällen i självbiografierna beskrev föräldrarna om hur de kände med sitt barn. 
Alla känslor barnet upplevde påverkade föräldrarna på ett eller annat sätt. “När jag nu lyfter 
upp dig, och du gråter av smärta, då känner jag din smärta i min egen kropp.” (Bratt, 1982, 
s. 14). Empatin föräldrarna kände med sina barn påverkade dem både positivt och negativt. 
När barnen mådde bättre eller var glada skapades ett lugn hos föräldrarna och deras oro över 
situationen lättades tack vare barnets bättre mående. “Medicinen verkade snabbt och hennes 
humör vände. Lina blev trygg, lugn och på bra humör och slutade att gråta. När Lina blev 
lugn och trygg lugnade jag också ner mig.” (Karlsson, 2005, s. 19). 
 
Hopplösheten av att inte kunna påverka sitt barns lidande och då känna sig otillräcklig som 
förälder gjorde att de ofta kände sig förtvivlade och maktlösa över sig själva och situationen. 
“Just då kändes livet så svårt som det någonsin kunde bli. Det kändes som om det onda 
aldrig skulle ta slut, som om det sorgliga skulle finnas kvar för all evighet.” (Bäckström, 
2010, s. 48). 
När föräldrarna kände sig maktlösa skapades ett lidande hos dem. Samtliga föräldrar kände 
sig maktlösa när de inte hade förmågan att skydda sina barn. Föräldrarna menade att de kände 
sig otillräckliga av att inte kunna hjälpa sitt barn i alla lägen. 
“Din hand kommer fram ibland för att hålla i min och det är det enda jag kan göra för 
dig...Jag kände mig otillräcklig och maktlös.” (Bratt, 1982, s. 14). 
“Hjälp mig, sa han. Jag kände mig så värdelös, maktlös och förtvivlad av dessa ord.” 
(Milton, 2011, s. 140). 
“Victor började snyfta av smärta. Då började jag gråta av ren maktlöshet.” (Bäckström, 
2010, s. 30). 
“Jag plågades och led av min maktlöshet, över att inte kunna skydda henne från det hemska 
och fruktansvärda.” (Karlsson, 2005, s. 59). 
“Att se honom ha så ont och inte kunna göra nånting, det var nästan outhärdligt.” 
(Andersson, 2004, s. 56). 
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Vissa föräldrar uttryckte maktlöshet i form av frustration, de kände sig arga när de visste att 
deras barn var sjukt, men inte hade förmågan att alltid hjälpa dem.“Kvinnan verkade inte 
kunna ta blicken från Lina och tillsist kunde jag inte hålla mig. Jag gick fram till kvinnan och 
skrek “Vad glor du på djävla kärring” ... En sjuksköterska som var med försökte trösta mig.” 
(Karlsson, 2005, s. 156). Milton (2011) förklarade maktlösheten som att förlora kontrollen. 
När hon förlorade kontrollen uttryckte hon känslor som rädsla och oro. Hon fick känslor av 
panik samtidigt som hon och hennes man inte kunde göra något annan än att vänta. Milton 
(2011) berättade vidare att det kändes som hon redan hade förlorat sitt barn, hon slets från två 
håll då hon åt ena sidan ville fly från verkligheten, men åt andra sidan var tvungen att finnas 
där för hennes son. “Jag hade förlorat kontrollen och är det någon gång jag blir rädd så är 
det när kontrollen går förlorad. Det kändes som om jag redan mist honom. Väntan blev lång 
och oron inom mig växte.” (Milton, 2011, s. 35). 

 
6.3.3 Att känna förlikelse 
Att se sitt barn lida var outhärdligt för föräldrarna och samtliga av dem skrev hur de önskade 
att lidandet skulle ta slut, även om det handlade om att behöva mista sitt barn. “... jag stod 
inte ut att se dig plågas så. Jag önskade för din skull att allt snart skulle ta slut, att du skulle 
få somna bort från denna hemska värld …” (Bratt, 2004, s. 44). Efter en lång tid av 
kämpande började föräldrarna förstå att slutet var nära. De överrumplades av det faktum att 
deras barn snart skulle dö. Föräldrarna uttryckte känslor som ledsamhet och en del uttryckte 
en viss lättnad och lugn över att det snart var över. 
 
“I mina värsta stunder hade jag föreställt mig att han skulle ha ont...Jag var rädd att döden 
skulle bli utdragen och plågsam...Den var plötslig, men ändå stillsam. Joel såg lugn nu. 
Därför kände jag mig inte bara förtvivlad utan också lättad. Därför tänkte jag: Han var i alla 
fall inte rädd.” (Andersson, 2004, s. 89). 
 
Andersson (2004) berättade att han och hans fru blev som robotar när det var dags för deras 
son att dö. “Vi blev föräldrar som lugnt och still förberedda vår pojkes död. Det var nästan 
något robotliknande över oss.” (s. 77). Andersson berättade vidare att de automatiskt 
stålsattes inför det ofattbara som var påväg att hända. Trots denna förberedelse var han och 
hans fru inte alls beredda. “Döden var väntad, men den överrumplade oss totalt.” (s. 85). 

 
6.4 Upplevelsen av vården 
 
Känslan av sårbarhet var något samtliga föräldrar kände i den nya miljön och känslor som 
inte var i balans gjorde att föräldrarna var extra känsliga och svårare att handskas med. Den 
negativa upplevelsen uppstod oftast när föräldrarna blev dåligt bemötta av vårdpersonalen. 
Det gjorde att föräldrarna kände sig som ett nödvändigt ont, ett bihang. Föräldrarna 
uppskattade när vårdpersonalen var närvarande och kunde skratta och gråta tillsammans med 
dem. 
 
6.4.1 Upplevelsen av sårbarhet 
Karlsson (2005) och Andersson (2004) skrev hur sårbara de var när det handlade om liv eller 
död hos sitt barn. Karlsson (2005) skrev att i en sådan situation är föräldrar mycket utsatta, 
sårbara och sköra att minsta ytterligare påverkan lätt kan göra att den sista gnistan av hopp 
försvinner. Andersson (2004) berättade att oavsett vilka känslor han hade var de starkare än 
normalt och berättade hur lite som behövdes för att få honom ur balans. 
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“...Utifrån alla upplevelser kan jag säga att i en situation som en cancerbehandling på liv 
och död innebär att man är så utsatt, så sårbar, så skör, så förtvivlad...att ytterligare 
påfrestningar lätt blir de som får allt att brista och den sista biten hopp att tona bort.” 
(Karlsson, 2005, s. 51). 
 
“Oavsett om jag var glad eller förtvivlad, orolig eller förtröstansfull så var känslorna mycket 
starkare än normalt och kasten mellan dom var mycket häftigare än vanligt. Jag minns också 
hur sårbar jag var, hur lite som behövdes för att få mig ur balans.” (Andersson, 2004, s. 25). 
 
Andersson (2004) berättade vidare att han och hans fru ofta var känsliga för saker som andra 
inte märkte och att detta kunde bli problematiskt för vårdpersonalen då föräldrarna blir 
svårare att hantera och att det blir svårare att tyda vad föräldrarna egentligen vill utan att såra 
dem. 
 
“Vi var ofta känsliga för saker som inte andra märkte. Vi tog in sånt som inte sades rakt ut, 
ett röstläge som inte stämde med orden, ett glidande svar eller en undvikande blick blev till 
dåliga tecken i våra stressade hjärnor.” (Andersson, 2004, s. 108). 
 
Andersson (2004) påpekade också att det krävdes en fingertoppkänsla för att kunna handskas 
med han och hans fru.“Ibland krävdes det nog fingertoppkänsla för att handskas med oss. 
Ena stunden var vi sårbara som bländade kaniner på motorvägen. Ögonblicket senare 
förvandlades vi till tigrar, beredd att göra vad som helst för att skydda våra barn.” 
(Andersson, 2004, s.108). Han menar att deras känslor var i obalans och att de inte är 
kontrollerbara.  
 
6.4.2 Negativa upplevelser av vården  
Karlsson (2005) och Bratt (1982) berättade om känslan av att vara besvärlig, precis som de 
var ett bihang eller ett problem för det sjuka barnet istället för att vara en resurs. “Som 
förälder är man inte värd någonting. Som förälder kan man ingenting...Som förälder vet man 
ingenting. Som förälder ser flertalet en som ett nödvändigt, men besvärligt, bihang till det 
sjuka barnet.” (Karlsson, 2005, s. 48).  
 
Upplevelser av misstro uppstod när vårdpersonalen inte tänkte på kroppsspråket och höll en 
sämre kommunikation. “Men när hon sa det tittade hon ner i bordet och plockade lite nervöst 
med sina papper. Det räckte för att jag skulle misstro henne.” (Andersson, 2004, s. 29). 
Andersson (2004) berättade vidare att han tyckte det var avgörande hur vårdpersonalen 
bemötte honom. Det var viktigt för honom att han kände stödet från dem och att han var värd 
deras tid. “Jag insåg att det mest avgörande för mig var hur personalen bemötte oss, vilket 
stöd vi fick från dom, hur mycket tid de gav oss, hur engagerade de var.” (Andersson, 2004, 
s. 105). När vårdpersonalen inte var hjälpsamma uppstod känslor av övergivenhet. “… en 
undersköterska som inte alls var särskilt vänlig eller hjälpsam tog emot oss. Jag kände mig 
väldigt övergiven, ledsen och undrande.” (Karlsson, 2005, s. 72). 
 
Det var alltid jobbigt med ny personal och nya rutiner. “Erfarenheten hade lärt oss att de 
flesta vi lärt känna ... visade sig vara underbara människor. Men det var alltid jobbigt med 
ny personal och nya rutiner.” (Karlsson, 2005, s. 91). Bäckström (2010) berättade att hon 
kände sig som en ovälkommen gäst när ingen hade tid eller tog sig tid att fråga om hur det 
hade gått sen de var på sjukhuset senast.  
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“Där blev vi verkligen gäster och sittande i dagrummet. Inte som direkt välkomna gäster. 
Ingen har tid. Ingen tar sig tid. Ingen har tid att tala kamratligt med Victor och höra hur det 
har gått sen sist och vad han har gjort.” (Bäckström, 2010, s. 191). 
 
6.4.3 Positiva upplevelser av vården 
De flesta föräldrar hade bra upplevelser av vårdpersonalen. Det var viktigt att sjuksköterskan 
var äkta och inbringade förtroende hos föräldrarna. “Hon är äkta. Det känns. Det märks. När 
hon kommer, kan vi andra lämna allt till henne och lämna de två för sig själva i största 
förtroende.” (Bäckström, 2010, s. 66). Samtliga föräldrar nämner också att det är skönt att 
träffa någon de redan kände och hade förtroende för, det var en trygghet som skapade ett lugn 
hos föräldrarna.  
 
Det var också viktigt att sjuksköterskan var tålmodig och lyhörd, då kändes det som hen 
verkligen brydde sig. Föräldrarna ville ha någon som kunde lyssna och vara närvarande. “Jag 
skulle vilja ha någon som kan lyssna och som inte väjer för det hemska. Denna skulle vara 
närvarande i samtalet och kanske ställa frågor, men inte försöka släta över med “det går 
säkert bra”.” (Bäckström, 2010, s.135).  
 
Andersson (2004) värderade den varma närheten högt, han ville känna att vårdpersonalen 
verkligen brydde sig. “Några av dom grät med oss vilket är oändligt mycket bättre än iskall 
distans.” (s. 33). Andersson skriver också att personalen aldrig gav falska förhoppningar och 
lyckades få honom att tro på att han skulle orka. “De lät oss aldrig dra iväg i falska 
förhoppningar, men de hjälpte oss upp ur vår förtvivlan och lyckades för oss att tro på att vi 
skulle orka fortsätta.” (s. 53). 
 
 
7 DISKUSSION  
 
Gemensamt för kategorierna i resultatet är föräldrarnas pendlande mellan hopp och förtvivlan 
gällande barnets överlevnad och föräldrarnas kamp om att upperätthålla en normal vardag 
som möjligt trots den onormala situation de befinner sig i. Föräldrarna önskar stöd från 
vårdpersonal och känner sig utlämnade när de inte blir sedda som en resurs till barnet. 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt 
barn. Studiens design var kvalitativ för att möjliggöra att resultatet skulle avspegla 
föräldrarnas känslor. Användningen av självbiografier till studien anses vara till studiens 
fördel då texten är skriven av föräldrar som upplevt hur det är att leva med ett cancersjukt 
barn. Texten är en primärkälla det vill säga ingen annan har analyserat eller ändrat texten. 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver kvalitativa studier som en närhet till 
undersökningsproblemet och att det ska finnas en öppenhet mellan informant och forskare 
men när studien baseras på självbiografier mister forskaren möjligheten till fördjupning 
gällande oklarheter i texten och viktiga upplevelser kan förvrängas eller utebli. 

 
Intervjustudie valdes bort då författarna till studien inte ansåg sig ha den kompetensen att 
genomföra en intervju angånde detta känsliga ämne och att ämnesvalet kan anses som 
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känsligt för informanterna. En etikprövning var tvungen att göras och att hitta relevanta 
informanter ansågs inte hinnas med inom den tidsramen som studien skulle skrivas på.  

 
För datainsamlingen användes Libris som söktjänst vilket är en nationell sökkälla för att hitta 
relevanta böcker som svarar an på studiens syfte. Inga geografiska begränsningar gällande 
lokalisation av böckerna gjordes, detta för att inte missa betydelsefulla böcker på grund av att 
de inte fanns att låna i Småland. Urvalet utgår från syftet där multisjuka barn exkluderades 
för att specificera upplevelsen till just cancersjuka barn. Tanken från början var att en 
fullständig jämn fördelning mellan mammor och pappor skulle ske, men detta urval 
prioriterades bort då papporna var underrepresenterade och fördelningen har egentligen inte 
med studiens syfte att göra. En av biografierna var från 1982 vilket författarna till studien är 
medvetna om, men även om vården har förändras sen dess visade det sig att syftet gällande 
upplevelsen var liknande som de andra författarna har skrivit. I resultatet var Bratt (1982) inte 
med som en referens i resultatdelen gällande upplevelsen av vårdpersonal då sjuksköterskans 
kompetens angående bemötande kan ha ändrats de senaste 34 åren.  

 
En kvalitativ innehållsanalys användes på grund av att det är ett relevant sätt att analysera 
självbiografierna på samt att få svar på en specifik upplevelse (Lundman & Hällgren-
Granehiem, 2012). Innehållsanalysen är applicerbar på olika sorters texter och kan tolkas i 
olika forskningsnivåer vilket stärker tillförlitligheten i studien, men även minskar 
tillförlitligheten därför att resultatet till en viss del är baserat på rapportförfattarnas subjektiva 
tolkning. Trots att författarna medvetandegör sin egen förförståelse kommer den ändå 
avspeglas till en viss del i resultatet, detta kallas för en latent innehållsanalys då forskarna 
tolkar det som sägs mellan raderna (ibid.).  
 
Läsningen av självbiografierna gjordes var för sig och relevanta citat skrevs ner som sedan 
jämfördes och fördes in i ett gemensamt dokument på en dator för att möjliggöra utsortering 
av citat som studiens författare inte var överens om. Dessa meningsskiljaktigheter är både bra 
och dåliga för studien dels för att författarna är överens om vad som ska finnas med i 
resultatet, men även för att viktiga meningsenheter kunde gå förlorade. Genom att gå tillbaka 
till de egna citaten minskar risken att de viktiga enheterna försvinner. 
 
Innehållsanalysen utgick ifrån Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) analysprocess där 
begreppen analysenhet, domän och meningsenhet användes för att få ut teman eller koder. De 
sista stegen/begreppen ansågs göra analysen för omfattande då en stor mängd citat skulle 
analyseras. Detta kan minska tillförlitligheten då hela analysprocessen inte gjordes enligt 
Lundman och Hällgren-Graneheim, men författarna till studien ansåg att domänen pekade ut 
temat väldigt bra. Sista steget i analysprocessen gjordes endast med de citat som fanns med i 
resultatet då kodningen visade tydliga rubriker som författarna kunde använda sig av. 
 
Överförbarheten i en studies resultat beskriver om resultatet kan överföras till en större 
liknande grupp (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ forskning är en beskrivning av en 
subjektiv verklighet det vill säga att individuella personers upplevelser betonas, i detta fall 
handlar det om upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn (Segensten, 2012; Axelsson, 
2012; Olsson & Sörensen, 2011), därför går det inte med hjälp av endast fem självbiografier 
med säkerhet säga att resultatet går att överföras på resterande befolkning, men kan bevisa att 
likheter finns. 
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7.2 Resultatdiskussion  
 
Studiens resultat visar att förnekelsen över att just deras familj har drabbats av cancer är 
övergripande för samtliga valda självbiografier. De är medvetna om att cancer existerar och 
att det är en fruktansvärd sjukdom, men som aldrig skulle kunna drabba sitt eget barn. När 
diagnosbeskedet kom hade samtliga fem föräldrar svårt att ta in informationen, men inte långt 
efter var första tanken att de skulle mista sitt älskade barn i denna otänkbara sjukdom. 
Schmeitzer et al. (2012) bekräftar denna studiens resultat gällande föräldrars känsla av 
förnekelse. Schmeitzer nämner också om chocken när diagnosbeskedet kommer. Föräldrarnas 
reaktion anser Schmeitzer är ovilja till att förstå, medan resultatet i denna studie istället 
kommit fram till att föräldrarna lever i en dimma utan möjlighet att förstå till en början. Kars, 
Duijnstee, Pool och Van Delden (2008) har även de beskrivit en dimma som en existenstiell 
kris gällande barnets eventuella död. 
 
I resultatet framkom det att sjukhuset inte är sak samma som hemmet på grund av att på 
sjukhuset får föräldrarna nya rutiner som de själva inte har skapat och blir påtvingade något 
de själva inte har valt. Föräldrarna uppskattar sin familj och partners närvaro då de är en 
trygg och fast punkt i deras tillvaro och i hemmet finns alla deras saker och rutiner som de 
själva kan kontrollera. Hemmet är av stor betydelse då det är en plats för trygghet och 
återhämtning där familjen är samlad. Price, Jordan, Prior och Parkes (2011) styrker denna 
studiens resultat att hemmet och familjens sammanhållning skapar trygghet, därför är det 
viktigt att vårdpersonalen stödjer föräldrarna till att göra en hemresa möjlig om det är hem 
föräldrarna och barnet vill. Studien visar att flytten in på sjukhuset är skrämmande enligt 
samtliga föräldrar, troligen för att känslan av att vara nära döden är mer påtaglig där än i 
hemmets lugna vrå. Trots att vårdpersonal uppmärksammar barnet och lättar deras börda 
finns det fortfarande lidande hos föräldrarna som kan kopplas samman med sjukhusmiljön 
(Kars et al., 2008). Föräldrarna lever på sin kärlek till sitt barn och i hemmet finns det tid att 
komma varandra nära. Bevara familjens sammanhållning är viktigt för att föräldrarna ska 
känna att de har kontroll över vardagen och sina liv (Price et al., 2011; Schmeitzer, Griffiths 
& Yates, 2012).  

 
Resultatet visar att försvarsmekanismer som fokus på jobb eller andra praktiska saker har 
föräldrarna för att hålla sinnet fokuserat på annat än att tänka på att risken finns att deras 
barns kamp mot cancern kan gå förlorad. Björk, Wiebe och Hallströms (2005) studie visar på 
ett annat resultat där föräldrarnas prioriteringar förändras. Istället blev familjen viktigare och 
jobbet började prioriteras bort. Vilket denna studies resultat också uttryckte men föräldrarna 
höll fokus på jobbet för att hålla sig flytande och att de inte riktigt ville släppa taget om 
jobbet.  

 
I resultatet tydliggörs att de fina och vardagliga stunder som föräldrarna innan tog förgivet 
stannar de nu upp och njuter av, känslan av liv går före känslan av förlust. Samma resultat 
framkom i Kars, Grypdonck & Van Delden (2011) och Schweitzer et al. (2012) studier vilket 
stödjer denna studies resultat. Schweitzer et al. (2012) skriver om vikten av att acceptera den 
nya vardagen och dess rutiner för vad de är, det vill säga att se det som något botande istället 
för något som förstör familjens liv. Framsteg i behandlingar ger dem lycka för stunden för det 
är ett tecken på att barnets chanser att överleva ökar och att deras tankar om förlust av ett 
barn minskar. 
 
Resultatet visar att även om sjukhuset ansågs som en skrämmande plats hittas tryggheten 
även här i form av hjälp av vårdpersonal inom nära räckhåll. Björk et al. (2005) bekräftar att 
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när föräldrarna känner vårdpersonalens närvaro känner de sig trygga och säkra vilket är vikigt 
då de spenderar mycket tid på sjukhuset. Föräldrarna känner tröst i närheten av andra 
människor, i en högre makt och i sig själva då de kan ta emot föräldrarna om dem faller 
(Schweitzer, 2012). 

 
Studiens resultat beskriver kärleken till barnet som en drivkraft som får dem att fortsätta 
kämpa. Vad som än händer måste de fortsätta kämpa och göra allt för att deras cancersjuka 
barn ska bli friskt, det är den kärleken som driver dem framåt (Kars et al., 2011; Kars et al., 
2008). Föräldrarna i studien tackar ja till alla behandlingar som erbjuds troligen för gör dem 
inte det anser föräldrarna att de överger hoppet om sitt barns framtid. Även om behandlingen 
bara skulle ge barnet några extra veckor är det ändå en framtid de inte vill ska försvinna 
(Kars et al., 2011). Hopp är en annan kraft som driver föräldrarna framåt och hoppet kan visa 
sig i dessa halmstrån som föräldrarna skriver om. Det innebär att det kan räcka med att en 
behandling tar sjukdomen ett litet steg i rätt riktning för att föräldrarna ska kunna behålla den 
lilla glimten av hopp som behövs för att hålla skenet uppe (Kars et al., 2011; Kars et al., 
2008; Schweitzer et al., 2012).  

 
En människa som inte känner att livet har en mening har svårt om inte till och med omöjligt 
att erfara hälsa (Dahlberg & Segesten). I studien framkommer det att meningen med livet är 
att finnas där för barnet och ge den sin trygghet, energi och kärlek. Inget annat känns lika 
viktigt som barnet, till och med barnets eventuella syskon hamnar i bakgrunden ibland vilket 
föräldrarna upplever som väldigt orättvist. Kars et al. (2008) bekräftar att föräldrarnas mening 
med livet under den här tidpunkten är att vara starka och ge all sin kraft till sitt cancersjuka 
barn trots att det är otroligt krävande för föräldrarna att hålla ihop livet med bland annat 
barnets syskon och andra sysslor i hemmet. Studien visar också att sökandet efter ett 
sammanhang, det vill säga varför just deras barn har drabbats behöver föräldrarna ha svar på 
för att kunna finna tröst och kraft. Björk et al. (2005) förklarar hur föräldrar använder mening 
och sammanhang för att få tröst och kraft att orka med vardagen genom att på något vis förstå 
hur barnet fick sin cancer och varför just deras familj drabbades. Detta kan skapa ett visst 
accepterande av situationen de befinner sig i. 
 
Det är olidligt för föräldrarna när närheten av deras barn försvinner exempelvis vid 
operationer eller andra behandlingar där de inte kan närvara och oron för att något ska hända. 
Kars et al. (2008) bekräftar att trots föräldrarnas oro viker de aldrig för att ta hand om sitt 
barn, de tycker inte om att vara separerade från sitt barn under sjukhusvistelsen och vill vara 
starka för dem. Speciellt stor är oron när okänd vårdpersonal som föräldrarna inte känner 
något uppbyggt förtroende för ska genomföra behandlingen. Björk et al. (2005) och Darcy, 
Knutsson, Huus och Enskar (2014) förklarar att när ett barn blir allvarligt sjuk blir föräldrarna 
beroende av vårdpersonalen och känner att de inte har något annat val än att lita på dem. 
Därav är det viktigt att vårdpersonal och föräldrar bygger upp en trygg relation med 
ömsesidig respekt för att unvika lidande hos föräldrarna (ibid.). 

 
Ett av fynden som framkommer i resultatet är att rädslan av att mista sitt barn alltid finns där 
och osäkerheten kring framtiden är stor. Den osäkra framtiden handlar om vad kommande 
provresultat visar och om barnet kommer att överleva sin cancer (Kars et al., 2011). Rädslan 
sträcker sig också utanför sjukdomen, ut i det vardagliga livet och yttrar sig i 
överbeskyddande karaktär från föräldrarnas sida. De är oftast medvetna om detta och 
försökter arbeta bort känslan för att låta barnet få leva ett normalt liv som möjligt. Ingen av 
de samtliga artiklarna till resultatdiskussionen bekräftar denna överbeskyddande känsla som 
föräldrarna har i övriga livet, dock har Kars et al. (2008) lagt märke till föräldrarnas 
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överbeskyddande i sjukhusmiljön. Detta kan stämma in på denna studiens resultat gällande 
föräldrarnas kontrollbehov i sjukhusmiljön, de har en gemensam faktor över att vilja ha total 
kontroll för att kunna stötta sitt barns mående fullt ut.  

 
Resultatet visar att samtliga föräldrar upplever ensamhet trots tvåsamhet med sin partner 
därför är tryggheten med att ha släkt och vänner nära betydelsefullt. Price et al. (2011) och 
Björk et al. (2005) menar för att föräldrarna ska kunna fokusera på barnet är det av stor 
betydelse att ha andra närvarande som mor- och farföräldrar då de kan hjälpa till att stötta 
föräldrarna och eventuellt ta hand om övriga familjemedlemmar. Då kan föräldrarna på ett 
tryggt och lugnt sätt fokusera på sitt sjuka barn.  
 
Resultatet i studien visar att föräldrarna känner ofta, om inte alltid med sina barn. Mår barnet 
bra mår dem bra, samma sak gäller om barnet upplever smärta kan föräldrarna känna denna 
smärta i sina egna kroppar. Darcy et al. (2014) belyser föräldrarnas delade smärta med barnet. 
I resultatet är det tydligt att föräldrarna upplever skuldkänslor över att tvinga barnet in i ett 
lidande, att mamman föder barnet till sjukdom eller att föräldrarna tvingar barnet till 
smärtsamma behandlingar, detta är något som plågar föräldrarna (Björk et al., 2005). 
Resultatet i studien visar också att föräldrarna känner skuld när de själva kan välja att avstå 
från saker de upplever som otäcka som att de byter av varandra när det blir för jobbigt 
samtidigt som barnet måste stå ut med påfrestande behandlingar dag ut och dag in. Barnet 
kan inte välja att avstå, men det kan föräldrarna och det får dem att må dåligt, detta bekräftas 
av Price et al. (2011).  

 
Resultatet visar att maktlösheten av att se sitt barn lida och inte kunna göra något åt det gör 
att föräldrarna känner sig otillräckliga, de upplever det som att tappa kontrollen och får panik 
av att inte kunna styra hur framtiden ska se ut. Björk et al. (2005) och Kars et al. (2011) delar 
samma tanke om maktlöshet, att inte kunna hjälpa sitt barn skapar en känsla av 
otillräcklighet. Denna känsla kan minskas tack vare kärleken till barnet och det ständigt 
närvarande hoppet. I studien framkommer det också att föräldrarna hela tiden försöker 
skydda sina barn och återta kontrollen över situationen, får de inte stöd av vårdpersonalen 
känner föräldrarna att de är i behov av att skydda barnet ytterligare vilket kräver extremt 
mycket ork att vara på helspänn dygnet runt (Kars et al., 2008; Price et al., 2011). Föräldrarna 
önskar många gånger att sitt barns lidande ska ta slut även om det innebär att mista barnet. 
Vid det faktum att barnet kommer att dö skjuter föräldrarna upp sorgen enligt Kars et al. 
(2011) för att kunna finnas där för sitt döende barn och göra barnets sista dagar värdefulla, 
detta dämpar föräldrarnas oro och ångest (Price et al., 2011). När själva dödsögonblicket 
kommer är döden väntad men samtidigt väldigt överrumplande. 

 
Ett annat fynd i denna studie är att föräldrarna beskriver sig själva som känsliga och sårbara 
under denna svåra tid i livet, att de ska behandlas med fingertoppkänsla. Varje ord eller 
kroppspråk påverkar dem positivt och negativt, detta är något Björk et al. (2005) bekräftar har 
en inverkan på föräldrarnas känslor.  
 
Studien visar att den negativa upplevelsen av vården beskriver föräldrarna som att vara ett 
besvärligt bihang och att inte vara värd vårdpersonalens tid trots att det är tydligt att 
föräldrarna är experter på sina barn och är en stor resurs för barnet. Kars et al. (2008) 
bekräftar att föräldrarna vet hur de ska hantera sitt barns behov. Ytterligare fynd visar att 
okontinuitet med vårdpersonal och att inte ha samma vårdpersonal som känner familjen och 
deras rutiner är något som tömmer föräldrarnas energireserver då de måste förklara om och 
om igen hur de vill ha det. Björk et al. (2005) och Darcy et al. (2014) stärker denna studiens 
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resultat då föräldrarna i deras studie upplever brist på kontinuitet genom att olika 
sjuksköterskor ansvarar för deras barn varje dag och att det skapar förvirring hos både 
föräldrarna och vårdpersonalen om vilka rutiner som gäller. När föräldrarna får möta olika 
vårdpersonal varje dag ökar risken att de inte vågar fråga dem om eventuella oklarheter för 
att undvika känslan att vara till besvär genom att vara i vägen (ibid.).  

 
Resultatet visar att den positiva upplevelsen av vården uppstår när föräldrarna känner 
medmänsklighet från vårdpersonalen i form av deras förmåga att vara närvarande, lyhörda, 
tålmodiga och trygga. Känd vårdpersonal som de har skapat ett förtroende för som både kan 
skratta och gråta med föräldrarna anses vara väldigt viktigt. Price et al. (2011) belyser vikten 
av ett proffisonellt stöd som sjuksköterskan kan ge föräldrarna vilket kan inbringa kraft att 
klara av de utmaningar som föräldrarna står inför. Lika viktigt är det att inte ge falska 
förhoppningar för att trösta föräldrarna utan att istället ge dem orken att fortsätta kämpa 
genom att visa att avdelningen finns där för dem (Kars et al., 2011; Kars et al., 2008) 

 
Framtida forskning 
Vidare forskning kring ämnet hade varit intressant att föra i intervjuform för att kunna rikta 
frågorna mer åt begreppen lidande och välbefinnande samt kunna ställa fördjupande frågor. 
Föräldrarnas upplevelse av att leva med ett cancersjukt barn är en viktig punkt att forska 
vidare inom, för som denna studie har kommit fram till påverkas föräldrarna av barnet och 
barnet påverkas av föräldrarna.  
 
 
7.3 Slutsats 
 
Föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn visar på ett ständigt pendlande 
mellan hopp och förtvivlan, en stor kärlek till barnet och betydelsen av trygghet med 
människor runt omkring dem. Föräldrarnas drivkraft att skydda barnet är otroligt stor och att 
som sjuksköterska kunna driva denna kraft vidare genom att vara ärlig, hoppfull och 
närvarande kommer generera ett ännu bättre vårdande där både barnet och föräldrarna är i 
fokus.
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Bilagor 
Resumé av självbiografier     Bilaga 1 
 

Titel Författare År Sammanfattning 

En ängel till 
låns 

Humlan 
Milton 

2011 Calle var ett år när han drabbades av leukemi och 
gick bort vid 3 1/2 års ålder. Boken är skriven av 
hans mamma som beskriver sjukdomstiden och hur 
livet måste fortsätta både under och efter 
sjukdomen. 

Inuti sorgen: 
berättelsen om 
Joel. 
 

Tord 
Andersson 

2004 Boken handlar om Joel som drabbades av leukemi 
vid 13 års ålder och går bort någon månad innan 
hans 15-årsdag. Joels pappa Tord skriver om 
hoppet, sorgen och glädjen under Joels sjukdomstid.  

Felicia: en 
liten 
flicka kom, 
log- och vände 
om. 
 

Jacqueline 
Bratt 

1982 Felicias mamma skrev dagbok om hennes 2 åriga 
dotters kamp mot hjärntumören som efter några 
månader tog Felicias liv. I boken skriver Jacqueline 
om vården och anhörigas bemötande under den 
svåra tiden.  

Det är ju 
cancer: 
om att fylla 
vår dotters 
dagar med 
liv. 

Anki W. 
Karlsson 

2005 Boken är skriven av Linas mamma som beskriver 
familjens och vännernas pendling mellan hopp och 
förtvivlan. Lina dog vid 9 ½ års ålder. 

Livsvilja Ingegerd 
Bäckström 

2010 Boken handlar om Victor som fick cancer vid 14 års 
ålder och är skriven av hans mamma Ingegerd. I ett 
år kämpande Victor mot sin cancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Exempel på innehållsanalys                     Bilaga 2 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategor
i 

Kategori 

“Att leva på en 
barnonkologavdelnin
g är ju självklart inte 
det ultimata. Det är 
väldigt känslomässigt 
omtumlande och 
energikrävande. Dels 
för att ens eget barn 
var svårt sjuk men 
också att se hur 
många barn det 
verkligen är som 
insjuknar i dessa 
sorters allvarliga 
sjukdomar.” 

Livet på en 
barnonkologavd
elning är 
känslomässigt 
omtumlande och 
energikrävande. 

Omställ
ning 

Att acceptera Upplevelsen av 
förändrad vardag 

“Din pappa körde 
mig till kyrkan, där 
jag föll på knä och 
bad för ditt liv. Jag 
bad Gud rädda dig, 
det var för grymt att 
låta dig dö… jag 
behövde tröst.” 

Vände sig till 
högre makter för 
att finna tröst. 

Tröst Känna tröst 
och trygghet 

Upplevelsen av 
välbefinnande 

“Som förälder i min 
sits blir man hysterisk 
när problem uppstår 
oavsett stora eller 
små. Jag kan nästan 
säga att jag var 
hysterisk och orolig 
under alla 
behandlingar då 
problem av olika 
orsaker hela tiden 
avlöste varandra.” 

Orolig under 
alla 
behandlingar på 
grund av ständig 
uppkomst av 
nya problem. 

Oro Känna 
otrygghet och 
rädsla 

Upplevelsen av 
lidande 

”Men när hon sa det 
tittade hon ner i 
bordet och plockade 
lite nervöst med sina 
papper. Det räckte för 
att jag skulle misstro 
henne.” 

Nervöst 
kroppsspråk hos 
sjuksköterskan 
kan skapa 
misstro. 

Misstro Negativa 
upplevelser 
av vården 

Upplevelsen av 
vården 
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Sökschema       Bilaga 3 
 
Databas Datum Sökord Antal träffar Antal valda 
Libris 2016-03-02 Barncancer 106 0 
  +Självbiografi 26 2 
Libris 2016-03-24 Barn 232685 0 
  +Cancerpatienter 26 0 
  +Biografi 13 2 
Libris 2016-03-28 Döden 9488 0 
  +Cancer 248 0 
  +Barn 94 0 
  +Biografi 8 1 
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