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Alla människor i Sverige under 18 år är barn. Varje år insjuknar 300 av dessa barn i cancer. 
När ett barn drabbas av cancer uppstår många olika upplevelser hos mödrarna. Syftet med 
denna studie var att belysa mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har en 
cancersjukdom. Metoden som valdes var en kvalitativ analys av två självbiografiska böcker. 
Analysen utfördes i sex olika steg. Studien resulterade i två teman och fyra kategorier. 
Mödrarna kunde uppleva känslor som rädsla, maktlöshet, tillit och självkänsla. Det är viktigt 
att sjuksköterskan skapar sig en förståelse för hur mödrars upplevelser kan te sig för att sedan 
kunna ge en bra vård som innefattar både det sjuka barnet och modern. 
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BAKGRUND 
En upplevelse är en form av en känsla som uppstår i limbiska systemet 1

Barncancer 

 i hjärnan. Där 
förmedlas alla känslor och upplevelser (Nationalencyclopedien, 2010). Det är viktigt att 
sjukvårdspersonal och anhöriga kan bilda sig en förståelse för hur kriser och upplevelser kan 
te sig individuellt (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003).  Upplevelser 
och känslor är väldigt individuella trots att alla personer har samma utgångsläge. En 
upplevelse är något personligt som ingen annan människa kan sätta sig in i utan bara känna 
sympati för (a.a). I artikeln Andersson och Hallström (2005) kom det fram att mödrarna 
upplever en djup chock när de informeras om sitt barns cancersjukdom. Därför är det viktigt 
att sjukvårdspersonalen är observanta på mödrarnas upplevelser och reaktioner när deras barn 
får diagnosen cancer.  

I Sverige är alla personer under 18 år barn (Barnombudsmannen, 2008). Varje år drabbas 
ungefär 300 barn i Sverige av cancer (Barncancerfonden, 2010). Barncancer är en grupp 
sjukdomar med flera olika diagnoser och som därmed kan uppvisa olika sjukdomsbilder. De 
mest förekommande barncancersjukdomarna är olika leukemier och hjärntumörer (a.a). 
Kreuger (2000) hävdar att cancer är en genetisk förändring som uppstår i cellerna. Det leder 
till ökad celldelning i de övrigt normala cellerna. Med tiden uppkommer fler genetiska 
förändringar, vilket leder till celldöd hos de friska cellerna. De nya cellerna bildar egna 
blodkärl och tar ingen hänsyn till omkringliggande vävnad. I detta stadium kan cancern 
sprida sig via blodet och lymfsystemet och bilda metastaser på andra ställen i kroppen. Två 
av tre barn som får diagnosen cancer överlever, främst på grund av de medicinska framsteg 
som gjorts under de senare årtiondena (a.a). Andersson och Hallström (2005) styrker 
Kreugers (2000) resultat om att vården av sjuka barn har gjort stora framsteg de senare 
årtiondena. Enligt Andersson och Hallström (2005) och Kreuger (2000) är det viktigt för 
sjukvårdspersonalen att utveckla sin kunskap om god omvårdnad. Mödrar med cancersjuka 
barn har höga förväntningar på sjukvården samtidigt som de känner sig beroende och 
utelämnade till sjukvårdspersonalen. Det är därför viktigt att belysa mödrarnas upplevelser 
hur det kan vara att leva med ett barn som har en cancersjukdom (a.a). 

                                                           
1Limbiska systemet filtrerar inkommande sinnesimpulser och är centrat för känslor. Genom 
förbindelser inom det limbiska systemet och hjärnstammen kan vi hålla oss känslomässigt 
balanserade (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 2007). 
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Mötet mellan sjukvårdspersonal och mödrars upplevelser 
Mödrarna känner trygghet och tillit till sjukvården (Kjellin, Hallström & Malmborg, 2002). 
Sjukvårdspersonalen bör därför ge stöd och råd så barnet får ett bra omhändertagande, både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt. Både mödrarna och sjukvårdspersonalen anser att 
kommunikationen är betydelsefull för att förstå varandra. Kommunikationen innebär att 
information inte bara berättas utan även förstås. För att underlätta kommunikationen och öka 
förståelsen bör barnen och mödrarna vårdas av ett litet antal personer. Det bör klart och 
tydligt framgå vem som är ansvarig för planeringen av barnens vård och därmed minskas 
risken för missförstånd. 

Teoretisk ram 
Som teoretisk ram valdes Katie Eriksson (2002) som bygger sin teori på begreppen lidande 
och hopp. Hon säger att människan måste uppleva ett lidande för att kunna känna hopp. 
Eriksson (2002) hävdar att individens subjektiva upplevelse av hälsa är att känna 
välbefinnande och att livet kan vara meningsfullt trots kronisk sjukdom och hotande död. 
Därför kan det vara viktigt att sjukvårdspersonal försöker hjälpa mödrarna att finna hoppet 
trots att deras barn har en cancersjukdom. Eriksson (1994) påstår att alla människor någon 
gång står inför ett lidande. Människan i ett lidande är oftast olycklig och känner sig samtidigt 
ensam i sitt lidande. Lidandet är som en dragkamp, en kamp mellan hopp och hopplöshet, 
mellan liv och död. Hoppet är bundet till att ge och ta, att hjälpa och att bli hjälpt för att 
kunna övervinna lidandet. Sjukvårdspersonal kan med hjälp av exempelvis ett vänligt 
bemötande eller en vänlig gest ge mödrarna mod och hopp att kämpa vidare och kanske på så 
sätt tända livsgnistan igen och ge hopp om att livet trots allt har en mening (a.a). 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har en 
cancersjukdom. 

METOD 
Den valda metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på 
självbiografiska böcker. Kvalitativ ansats användes för att öka förståelsen för mödrars 
upplevelser och känslor när deras barn drabbades av cancer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006). 

Urval 
För att kunna finna böcker med självbiografi inom det valda området användes Libris 
sökdatabas. Inklusionskriterierna av de självbiografiska böckerna var att de skulle vara 
skrivna av mödrar som beskrivit sina upplevelser och känslor kring det valda ämnet. 
Böckerna skulle vara på svenska av svenska medborgare för att undvika feltolkningar vid 
översättning till svenska. De självbiografiska böckerna skulle vara skrivna max 10 år efter 
händelseförloppet. Anledningen var att undersökningar och behandlingar inom hälso- och 
sjukvården kan ha utvecklats och därmed kan utsagorna och upplevelserna variera och inte 
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vara relevanta för studien. Exklusionskriterierna som sattes upp var att urvalet inte skulle 
innehålla barnets eller syskons upplevelser, för att det var mödrarnas upplevelser och känslor 
som skulle studeras. Böckerna skulle inte vara skrivna tidigare än år 2000.  

Utifrån syftet gjordes en sökning på Libris sökdatabas. Sökningen gjordes med hjälp av 
nyckelorden ”Barncancer” och ”Föräldrars upplevelser”. Nyckelordet ”Barncancer” gav 79 
träffar och nyckelordet ”Föräldrars upplevelser” gav 32 träffar. För att ta reda på vilka böcker 
som innehöll mödrars upplevelser användes inklusions- och exklusionskriterier. Böckerna 
som valdes bort innehöll exempelvis barnens upplevelser, de var inte självbiografiska eller så 
hade barnen en annan sjukdom än cancer. Efter detta moment återstod sex stycken 
självbiografiska böcker med innehåll av mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har 
en cancersjukdom. Två av böckerna var inte skrivna av mödrarna själva och två böcker var 
skrivna för långt tillbaka i tiden. Efter urvalet återstod två böcker, Kämparnas konung 
berättelsen om Ivar - en stor, liten person skriven av Wirén (2000) och ”Det är ju cancer” – 
Om att fylla vår dotters dagar med liv av Karlsson (2005). 

Kämparnas konung berättelsen om Ivar - en stor, liten person  
Kämparnas konung var en berättelse om Ivar – en stor, liten person som kämpade mot den 
aggressiva sjukdomen cancer. Vi får följa med Ivar under en vanlig vardag till en vardag full 
av undersökningar och frågor angående framtiden 

”Det är ju cancer” – Om att fylla vår dotters dagar med liv  
”Det är ju cancer” var en berättelse om hopp och förtvivlan efter Linas besked om diagnosen 
leukemi. I boken berättade modern om sina upplevelser och känslor kring vardagens olika 
motgångar och även om att hålla hoppet vid liv.  

Analys 
Analysen av textmaterialet gjordes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) 
sammanställning av flera innehållsanalyser, exempelvis Burnard (1996). I Graneheim och 
Lundmans (2004) sammanställning av innehållsanalys gjordes först en manifest 
innehållsanalys då det uppenbara eller synliga i texten ses. Därefter gjordes en latent 
innehållsanalys som innebar att en tolkning av texten gjordes.  

Analysprocessen utfördes i sex olika steg; Meningsenhet, kondensering, abstrahering, kodnig, 
kategorier och teman. I första steget lästes de självbiografiska böckerna av två granskare 
oberoende av varandra. Detta gjordes ett flertal gånger för att förstå textens innehåll och för 
att kunna plocka ut meningsenheter som var relevanta till syftet. Meningsenheterna 
markerades med en överstrykningspenna. En sammanställning av meningsenheter gjordes 
mellan de båda granskarnas lästa böcker för att få ett enhetligt underlag. I arbetet förekom 
olikheter, dessa granskades och plockades bort på grund av att de inte var relevanta för syftet, 
som exempelvis faderns upplevelser och att modern betonade ”vi” väldigt ofta. Syftet riktade 
sig mot mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har en cancersjukdom. Delar i de 
självbiografiska böckerna valdes bort då mödrarna beskrev om tiden innan barnet fått 
diagnosen cancer, eller tiden efter att barnet avlidit. De kvarstående meningsenheterna var 
125 stycken och kom att användes i arbetet. Meningsenheterna skrevs in i ett word-dokument 
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för att sedan skrivas ut. I andra steget kondenserades meningsenheterna vilket innebar att 
texten kortades ner men innebörden bevarades. I tredje steget abstraherades de kondenserade 
meningsenheterna grundligare och tydligare. Det väsentliga innehållet fanns fortfarande kvar, 
medan i det fjärde steget sker en kodning som innebar att innehållet i meningsenheterna 
beskrevs. Med denna kod beskrevs upplevelsen i meningsenheten. I det näst sista steget 
bildades kategorier samt underkategorier av de olika koderna. För att undvika upprepningar 
klipptes meningsenheterna ut och lades i högar beroende på kodningarna som sedan 
utvecklades till 21 kategorier. För att minska antalet kategorier bildades underkategorier med 
samma innebörd under en och samma kategori. Resultatet bildade fyra kategorier med 
tillhörande underkategorier. Med hjälp av tematisering lyfts det underliggande innehållet i 
texten och innebörden i kategorierna fram. Kategorierna och underkategorierna skrevs in i ett 
word-dokument och klipptes ut. Därefter diskuterades olika förslag till teman och två teman 
bildades sorgearbetet under sjukdomstiden och att känna styrka. Därpå skrevs resultatet av 
analysprocessen in i tabeller i ett word-dokument (a.a).  

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag vet 
precis var vi 
stod och jag 
vet precis hur 
det kändes. 
Ivar hade 
cancer, han 
skulle dö. Jag 
skakade i 
hela 
kroppen.” 
(Wirén, 2000, 
s.16) 

Vet precis 
vart jag stod 
Vet hur det 
kändes. 
Ivar hade 
cancer, han 
skulle dö. 
Jag skakade. 

Han skulle 
dö. 

Upplevelse av 
panik 

Mödrars 
upplevelse av 
rädsla. 

Sorgarbetet 
under 
sjukdomstiden 

 

RESULTAT 
Analysmetoden resulterade i två teman med fyra kategorier med tillhörande underkategorier. 
Första temat blev sorgearbetet under sjukdomstiden med tillhörande kategorier mödrars 
upplevelser av rädsla och mödrars upplevelser av maktlöshet. Andra temat att känna styrka 
bildades med kategorierna mödrars upplevelser av tillit och mödrars upplevelse av 
självkänsla. Citaten i resultatet var till för att tydliggöra resultatets innehåll. Nedan visas en 
överblick över resultatet (fig.1). 
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Figur 1. Överblick över tema, kategorier och underkategorier. 
 
 

 

Sorgearbetet under sjukdomstiden 
Utifrån resultatets kategorier och underkategorier tolkades detta tema. Mödrarnas upplevelser 
av känslorna som panik, obehag, stress- oro, förnekelse, besvikelse, hjälplöshet och 
otillräcklighet kunde ses som en bearbetning i sorgearbetet mödrarna genomgått under 
barnets sjukdomstid.  Alla upplevelser och känslor mödrarna hade berodde troligtvis på att de 
bar på en stor sorg och genomgick ett sorgearbete. Framtiden var oviss och den behövde 
bearbetas genom olika upplevelser och känslor för att kunna leva i den ovissa vardagen. 

Mödrars upplevelser av rädsla 
Utifrån analysen visade det sig att mödrar kunde uppleva rädsla i samband med barnets 
cancersjukdom. Upplevelsen av rädsla kunde i sin tur leda till känslor som panik, obehag och 
stress– oro. Ofta inträdde upplevelsen av rädsla när pressen på mödrarna blev för stor. 

Upplevelse av panik 
Panik var en upplevelse som kontinuerligt upprepades i båda böckerna. Efter att mödrarna 
fått beskedet om att deras barn hade en cancersjukdom uppstod en panikkänsla om hur 
framtiden skulle bli. Skulle mitt barn dö? Paniken kom i samband med främmande 
undersökningar och behandlingar. Karlsson (2005) berättade att paniken växte när familjen 
skulle vistas utanför sjukhusets lokaler, då hjälp inte fanns till hands hela tiden (a.a). Vid 



 

6 
 

varje nytt provsvarstillfälle upplevde båda mödrarna att paniken kom rusande tillbaka, 
rädslan var stor för ett nytt återfall av cancern. 

 Upplevelse av obehag 
Upplevelsen av obehag startade främst i samband med att mödrarna inte kunde trösta sitt 
barn. En annan obehaglig upplevelse var att vakna upp i en främmande miljö, speciellt i 
början av sjukdomstiden. Det gjorde att mödrarna påmindes på nytt om den fasansfulla 
verklighet de befann sig i. Känslan av att bli lämnad ensam gav en stor upplevelse av obehag. 

”Behandlingen gav ingen smärta eller obehagskänsla överhuvudtaget. Det enda obehagliga 
var att han var tvungen att vara instängd i ett rum.” (Wirén, 2000, s. 52). 

Upplevelse av stress–oro 
Byte av sjukhus och miljö, på grund av att behandlingsmöjligheterna såg olika ut vid olika 
sjukhus, gjorde att stress och oro skapades. Anledningen till att stress och oro skapades var 
att tryggheten försvann när mödrarna och barnen bytte personal och sjukhus. Stressen 
uppkom även vid möten med andra människor. Vad skulle de tycka? Ser mitt barn sjukt ut? 
Under sjukhusvistelsen var det svårt att räcka till för övriga i familjen. Stress och oro 
skapades. Stressen och oron över barnet och situationen var ständigt med de båda mödrarna.  

”När Lina skulle skrivas in på barnavdelningen vid Huddinge sjukhus körde jag fel flera 
gånger. Jag blev stressad av tanken av att vi kanske skulle komma för sent. Det skulle vara 
väldigt förargligt. Till sist såg vi en ambulans som vi följde efter och kom så småningom 
rätt.” (Karlsson, 2005, s. 68). 

Mödrars upplevelser av maktlöshet 
I böckerna berättade båda mödrarna om hur känslan av maktlöshet uppenbarade sig under 
barnens sjukdomsförlopp. Mödrarna upplevde situationen som ny och annorlunda och 
känslor som besvikelse, förnekelse, hjälplöshet och otillräcklighet uppstod. Känslorna 
kvarstod under barnets sjukdomsförlopp. Känslorna uppenbarade sig dock tydligare i vissa 
sammanhang 

Upplevelse av besvikelse 
Besvikelse var en upplevelse som återkom. Det dåliga mottagandet som ibland var ett faktum 
inom sjukvården gjorde att besvikelse uppstod. Sjukhuset skulle vara en trygghet enligt 
Karlsson (2005).  

”Jag försökte att inte visa mina negativa tankar och upplevelser för Lina. Det var bättre att 
Lina fick bilda sig en egen uppfattning. Hennes uppfattning var oftast klokare och bättre än 
min. Jag hoppades att jag lyckades hålla besvikelsen över det dåliga mottagandet för mig 
själv.” (Karlsson, 2005, s. 72-73).  

Upplevelse av förnekelse 
Sjukdomens utveckling och den ovissa framtiden gjorde att mödrarna skyddade sig själva 
genom förnekelse. Ibland inträdde skrämmande saker i vardagen där mödrarna visste vad 
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som höll på att hända deras barn, men med hjälp av förnekelse lyckades de för en stund 
bortse från detta och behålla lugnet.  

”Det var fruktansvärt att se hur alla ben i kroppen blev tydligare för varje vecka. Jag såg det 
men lät det aldrig gå så långt att jag tillät mig förstå innebörden av vad jag såg hända med 
Linas kropp.” (Karlsson, 2005, s. 187). 

Upplevelse av hjälplöshet 
Wirén (2000) hävdade att hjälplöshet var en jobbig upplevelse som kom att upprepas (a.a). 
Hjälplösheten trädde in när barnen var ledsna och otröstliga. Frustrationen ökade känslan av 
hjälplöshet när modern inte kunde få sitt barn friskt och var tvungen att lita på läkarna att 
inget mer fanns att göra. 

”Jag blev väldigt rädd när jag såg hur hon skakade och hur illa hon mådde. Jag plågades 
och led av min maktlöshet, över att inte kunna skydda henne från det hemska och 
fruktansvärda. Lina hade aldrig mått så dåligt.” (Karlsson, 2005, s. 201). 

Upplevelse av otillräcklighet  
Vetskapen om att behöva ägna tid åt sina andra barn fanns där, men att lämna sitt sjuka barns 
sida kändes omöjligt. Det ledde till en känsla av otillräcklighet. Wirén (2000) berättade att det 
kändes som om Ivar bad henne om omöjliga saker, som fick henne att känna sig misslyckad 
som mor och beskyddare (a.a). Mödrarna ville finnas till för sina sjuka barn men orkade inte 
alltid. 

Att känna styrka  
Tolkningen av det underliggande i kategorierna och underkategorierna i resultatet bildade 
temat att känna styrka. Trygghet, tacksamhet, glädje, förståelse, självinsikt och 
självbehärskning var upplevelser som mödrarna kunde känna under sjukdomstiden. Troligtvis 
var det den undermedvetna styrkan som hjälpte mödrarna att fortsätta kämpa och vara 
positiva. 

Mödrars upplevelser av tillit 
I analysen av de skönlitterära böckerna framkom det att mödrarnas hopp baserades på tillit. 
Utan tilliten hade det varit svårt att ta sig framåt i vardagen. I båda böckerna var familjerna 
ett stort stöd som gjorde att känslorna av trygghet, tacksamhet och glädje uppstod. 

Upplevelse av trygghet 
Känslan av att finna trygghet tog lång tid. Men när den väl fanns där så var den där för att 
stanna. Båda mödrarna kände en stor trygghet till läkarna. Planering kring hur sjukdomen på 
bästa sätt skulle behandlas skapade en trygghet. När denna trygghet fanns var det lättare att 
skapa en trygg miljö i hemmet när det sjuka barnet fick komma hem.  

”Det dröjde inte länge förrän en läkare som jag kände väl kom in och förklarade. Jag förstod 
äntligen vad det var som pågick. Han förklarade på ett så bra sätt så att jag förstod att jag 
kunde ställa de frågor jag ville. Jag blev lugn när han sade att han trodde att det skulle 
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ordna sig. Behandlingen sattes in väldigt tidigt och han lovade att säga till om det blev dags 
att börja oroa sig. Jag litade helt och fullt på honom.” (Karlsson, 2005, s. 86-87). 

Upplevelse av tacksamhet 
Kommunikationen mellan läkarna och mödrarna var öppen och uppriktig med raka svar. 
Personalen fick barnen att le, det gjorde att en tacksamhet kändes gentemot personalen.  
Det var i början svårt för båda mödrarna att känna en tacksamhet för sina andra barn i 
familjen, men med hjälp av tid och erfarenhet kunde detta ändras.  Båda mödrarna var evigt 
tacksamma för åren de fick tillsammans med sina sjuka barn.  

”Detta halvår svetsade samman oss två och Ivar var i mångt och mycket mammas pojke. Vi 
gjorde vanliga hemmasaker, bakade, lagade mat, tog promenader och gick till öppna 
förskolan. Detta kan låta som banala saker, men så här med facit i hand är jag tacksam över 
att jag tog mig tid att lära känna den son som jag skulle få ha hos mig under en så kort och 
begränsad tid.” (Wirén, 2000, s. 9). 

Upplevelse av glädje 
Varje gång det sjuka barnet såg ”friskt” ut kände mödrarna en stor glädje. Allt det positiva 
och det som gynnade de sjuka barnen gjorde att mödrarna upplevde glädje. 

Mödrars upplevelse av självkänsla 
Mödrarna i de båda självbiografiska böckerna berättade att de var tvungna att skapa en 
förståelse, en självbehärskning och en självinsikt för att kunna utveckla en förbättrad 
självkänsla. Det för att kunna klara av situationen de befann sig i 

Upplevelse av förståelse 
Mödrarna berättade att förståelsen för andra människor och deras lidande hade förändrats.  
Mödrarna lärde sig även att känna förståelse vid svåra besked angående deras sjuka barn. Den 
svåraste uppgiften mödrarna någonsin haft var att släppa taget om sitt sjuka barn. Än idag 
förstår mödrarna inte hur de lyckades.  

”Läkaren ville tala om Linas situation, och han talade om hur allvarlig situationen var. Jag 
förstod vad han sade, att det inte fanns något mer att göra för Lina.” (Karlsson, 2005, s. 163) 

Upplevelse av självbehärskning 
I början var det svårt för mödrarna att behärska sig inför allt det nya som uppstod. Med tiden 
lärde mödrarna sig att se det positiva i det negativa. I mödrarnas utsagor berättades det hur 
svårt det var att lära sig tygla sina känslor, dock var det den enda möjligheten för att bespara 
barnen mödrarnas rädslor.  

”Han berättade att det var väldigt allvarligt när man som Lina blödde inifrån slemhinnorna. 
Han fortsatte med att berätta att Linas liv var väldigt ovisst, blödningarna kunde vara ett 
tecken på att det höll på att ta slut. Jag skakade fortfarande i kroppen och mina ben hoppade, 
men jag lyckades behålla lugnet.” (Karlsson, 2005, s. 190-191 
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Upplevelse av självinsikt 
Självinsikten hos båda mödrarna fanns med genom hela sjukdomsförloppet, men blev 
tydligare efter ett stort och långt lidande. Med hjälp av självinsikten fick mödrarna en annan 
förståelse för hur andra människor kunde ha det. Mödrarna kunde känna styrka, livsvilja och 
livsglädje hos sig själv och andra människor i sin omgivning, trots stora sorger och förluster. 

”Men jag tror inte att jag bara har blivit en besvärligare person utan att jag faktiskt också 
blivit en bättre människa. En människa som har lärt sig en hel del om livets jävlighet, men 
också om människors styrka, livsvilja och livsglädje. Jag tror att jag har fått ett annat djup 
och att jag har en helt annan förståelse för andra människor som har råkat ut för verkliga 
sorger och problem.” (Wirén, 2000, s. 37). 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har en 
cancersjukdom. För att få svar på syftet används en kvalitativ ansats som riktar sig mot 
människors upplevelser och mänskliga händelser (Dahlberg, 1997). Även andra 
analysmetoder har granskats, exempelvis Krippendorff (2004) som inriktar sig på kvantitativ 
forskning. Dock hade Krippendorffs (2004) analysmetod försvårat processen att kunna belysa 
och få en fördjupad förståelse av mödrars upplevelser (a.a). Anledningen till att 
självbiografiska böcker valdes är för att fånga mödrarnas upplevelser och att de är berättade 
och skrivna av de själva. Inga mellanhänder finns. Böckerna är skrivna av svenska 
medborgare. Detta val gjordes för att varje kultur har sin uppfattning gällande sorgearbete 
och död (Kirkevold, 2002). Det positiva med självbiografiska böcker skrivna på svenska är 
att översättning inte behöver ske, då viktiga saker kan försvinna eller feltolkas vid 
översättning.  
Sökdatabasen Libris valdes på grund av att vi önskade få ett brett utbud av självbiografiska 
böcker och för att Libris är den största sökdatabasen för böcker. Nyckelorden barncancer och 
föräldrars upplevelser användes och gav ett brett utbud av böcker. I och med att dessa 
nyckelord gav tillräckligt med relevanta träffar ansågs det att dessa nyckelord räckte för att 
uppnå syftet. De relevanta träffarna gav tillräckligt med material för att kunna utföra denna 
studie och då uteslöts andra sökdatabaser. Studien kan göras på vetenskapliga artiklar och 
hade troligtvis gett ett annat resultat, på grund av att fler personer hade deltagit. Troligtvis 
hade även studierna varit från andra delar av världen. Därför anses resultatet i denna studie 
belysa hur mödrar i Sverige kan uppleva hur det är att leva med ett barn som har en 
cancersjukdom.  

Inkulsions- och exklusionskriterierna var till stor hjälp att finna rätt böcker till syftet. 
Nackdelen med de två valda självbiografiska böckerna är att det berättas om tiden innan 
sjukdomsdiagnosen och tiden efter sjukdomsförloppet då barnen avlidit. Därför fick dessa 
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delar uteslutas då de skildrar en annan sorts upplevelser. Det positiva med böckerna är att det 
resterande materialet var relevant och tillräckligt för syftet. 

De två självbiografiska böckerna lästes upprepade gånger av granskarna oberoende av 
varandra. Det är positivt att böckerna lästes oberoende av varandra, eftersom detta skapar en 
egen förståelse för innehållet.  Nästa steg innebar att de individuella meningsenheterna 
sammanställdes och diskuterades. Därefter gjordes en sammanställning om vilka 
meningsenheter som belyste syftet och skulle användas i studien. Det kunde vara svårt att få 
ut en korrekt kondensering då mödrarna belyste många upplevelser i samma mening, men 
efter en diskussion enades granskarna om en kondenserad mening. Vid kodningen bildades 
många olika kategorier. Det var ibland svårt att utläsa vilken meningsenhet som tillhörde 
vilken kategori då många upplevelser passade in i ett flertal kategorier. Efter att ha arbetat 
med kategorierna bildades fyra kategorier med tillhörande underkategorier.  

Det positiva med att ha använt Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av 
exempelvis Burnards (1996) innehållsanalys, är att en djupare förståelse skapas om hur 
meningsenheter kan bilda teman och kategorier (a.a). De båda granskarna ansåg att 
innebörden i de självbiografiska böckerna möjligen kunde bli tydligare med teman. Efter en 
lång process framkom det två stycken teman, sorgearbetet under sjukdomstiden och att 
känna styrka.  

Resultatdiskussion 
Kategorierna som har valts att diskuteras från resultatet är: ”Mödrars upplevelser av rädsla”, 
”Mödrars upplevelser av maktlöshet”, ”Mödrars upplevelser av självkänsla” och ”Mödrars 
upplevelser av tillit”.  

Syftet med denna studie är att belysa mödrars upplevelser av att leva med ett barn som har en 
cancersjukdom. Resultatet visar att när diagnosen cancer ställs hos ett barn hamnar mödrarna 
i ett chocktillstånd på grund av det oförberedda svaret. Detta leder till ett kaos och att en 
upplevelse med många olika känslor uppstår (Enskär, 2000). Kerr, Harrison, Medves, 
Tranmer och Fitch (2007) skriver i sin artikel att det är viktigt för mödrarna att få stödjande 
vård under tidpunkten för diagnos och behandling, samt att mödrarna kan lära sig och komma 
till insikt hur det är att leva med ett barn som har en cancersjukdom (a.a).  

I de båda självbiografiska böckerna ”Kämparnas konung berättelsen om Ivar – en stor, liten 
person” och ”Det är ju cancer– Om att fylla vår dotters dagar med liv” berättar mödrarna att 
de tog på sig det största ansvaret efter att barnen fått diagnosen cancer. Allt ifrån att stanna på 
sjukhuset tillsammans med barnet, följa med till undersökningar, behandlingar samt för 
organisation och planering av vården. I studien Young, Dixon- Woods, Findlay och Heney 
(2002) kom det fram att mödrarna känner ett stort behov av att vara fysiskt nära det sjuka 
barnet den allra första tiden efter diagnosen. Likaså att det krävs en stor omorganisation av 
vardagen kring det sjuka barnet. I detta sammanhang uppkom upplevelser och känslor så som 
rädsla och maktlöshet. I denna kris krävs det att mödrarna får omarbeta sitt moderskap och 
omdefiniera sin ”själv-identitet” (Young, et al, 2002) och (Eriksson, 1994). I resultatet 
framkom det att mödrarna känner stress- oro för att inte räcka till för de övriga barnen i 
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familjen. Ortiz och Lima (2007) menar att det sker en separation mellan familjemedlemmarna 
när det sjuka barnet genomgår en cancerbehandling. Anledningen är att mödrarna väljer att 
ägna sin tid på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet. Det är viktigt att 
sjukvårdspersonalen uppmärksammar detta så att familjen kan klara av situationen (a.a).  
Enskär (2000) hävdar att mödrarna förmedlar en känsla av otillräcklighet inför syskonens 
behov, att inte hinna och orka finnas till gjorde att mödrarna upplevde stress- oro. Det kan 
därför vara betydelsefullt att vårdpersonalen uppmärksammar föräldrars stress- oro inför den 
övriga familjen, så att de kan få råd och stöd om hur de ska hantera sina övriga barn och deras 
vardag (a.a). 

Det negativa som framkom i resultatet är att mödrarna känner en rädsla inför ett nytt sjukhus 
och möte med sjukvårdspersonal. Av den orsaken ställs högre krav på sjukvårdspersonalen 
och en rädsla uppstår när olika undersökningar ska utföras, exempelvis 
röntgenundersökningar och provtagningar. Rädslan skapas när mödrarna känner att de inte 
har kontroll över situationen och inte vet vad som ska ske med deras barn. Resultatet i denna 
studie styrks av Enskär (2000) och visar att ett tag efter när mödrarna lärt känna 
sjukvårdspersonalen dämpades denna rädsla då de visste att personalen försökte göra sitt allra 
bästa för att minska barnens lidande (a.a). Resultatet i denna studie samt i LaMontagne, 
Wells, Hepworth, Johnson och Manes (1999) artikel kom det fram att när mödrar ser sina 
barn lida uppstår stress- oro. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen tänker på att skapa 
ett bra bemötande och ser till vad den enskilda familjen behöver. Clarke (2006) kom fram till 
att sjukvårdspersonal bör lyssna på mödrarna gällande deras barn då de känner sitt barn bäst. 
Det kan skapa en god kommunikation mellan mödrarna och sjukvårdspersonalen (a.a). 

Resultatet visar att hjälplöshet är en upplevelse mödrarna känner när deras barn är otröstliga. 
Det är svårt för mödrarna att trösta barnen när de själva inte vet vad som händer vid varje nytt 
tillfälle. Frustration uppstår när mödrarna inte vet hur de ska hantera sjukdomen. Enligt Kerr, 
et al (2007) måste det finnas ett särkilt stöd för hur mödrar ska hantera barnens sjukdom och 
sina känslor kring detta. Kreuger, Turup och Öijen (2000), Kerr, et al (2007) och Eriksson 
(1994) säger att det återigen är viktigt att sjukvårdspersonal finns till som stöd och kan ge råd 
när det behövs. Sjukvårdspersonal måste fokusera på mödrarnas upplevelser för att kunna 
skapa en god vård och därmed kunna hjälpa mödrarna att övervinna sitt lidande. 

Förnekande var ett faktum när sjukdomen utvecklades och uppenbarade sig för mödrarna. 
Med hjälp av förnekelse kan mödrarna skydda sig själva mot verkligheten.Ortiz och Lima 
(2007) skriver att mödrarna någon gång under sjukdomstiden känner en stark oro och rädsla 
för ett tänkbart återfall, och där med försvarar sig själva med förnekelse. 

Det positiva som uppstår efter cancerbeskedet och sjukdomsförloppet är att mödrarna får en 
ny och en förbättrad verklighetsuppfattning. De lär sig att se det positiva i det negativa och 
tar vara på tiden de får med sina barn och upplever glädje. Enligt Eriksson (2002) kan 
människan känna ett välbefinnande och känna att livet är meningsfullt trots en kronisk 
sjukdom och hotande död. Dovelius (2000) och Eriksson (1994) menar att verkligheten kan 
vara svår men att det finns ljuspunkter att fästa sig vid och att med hjälp av hoppet kan 
lidandet lindras.  
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Båda mödrarna har en positiv inställning gentemot läkarna. Läkarna hjälper mödrarna att 
finna en trygghet med hjälp av planer för framtidens behandling. Läkarna är alltid uppriktiga 
och ger raka svar och finns alltid där vid frågor. Emellanåt är det svårt att ha en förståelse och 
behärska sina känslor för vissa beslut som läkarna tar, men till slut träder självinsikten in och 
mödrarna kan förstå att det är det bästa för barnen. Kommunikation mellan vårdpersonal och 
patienter med familjer är det viktigaste, med hjälp av det kan en god omvårdnad uppstå. 
Enligt Svavarsdottir (2005) är det viktigt att till exempel sjuksköterskor har en god 
kommunikation till mödrarna och övriga i familjen, samt att erbjuda att öppet diskutera sina 
känslor i samband med sjukdomen. Utifrån diskussionerna kommer det bli lättare för 
sjuksköterskan att hjälpa mödrarna bearbeta sin sorg. Essen (2000) hävdar att en god relation 
mellan mödrarna och deras familjer samt vårdpersonalen är viktig då den kan påverka 
familjens förmåga att handskas med situationen. 

Resultatet i denna studie och Eriksson (2002) menar att inom mödrarna finns en omedveten 
styrka som hjälper de att inse sina begränsningar och att kunna se framåt. Antagligen finns 
denna styrka hos mödrarna för att orka finnas till för sig själv, sitt sjuka barn och den övriga 
familjen och för att kunna se framåt och övervinna svårigheterna som uppstår under 
sjukdomstiden. Med hjälp av styrkan kan mödrarna bearbeta sitt sorgearbete. Ortiz och Lima 
(2007) påstår att mödrar försöker övervinna sina svårigheter under och efter barnets 
sjukdomstid med hjälp av att starta olika projekt för att underlätta sorgen och för att kunna 
tänka på annat. Det kan underlätta sorgearbetet för mödrarna.  

Dovelius (2000) och LaMontagne, et al (1999) menar att det är viktigt för alla 
familjemedlemmar att ha sin egen copingstrategi för att orka med sjukdomen. Det kan vara 
alltifrån att leva en dag i sänder till att tänka positiva tankar. Vilken copingstrategi som 
används är beroende av familjens sammansättning, tidigare erfarenheter, livsåskådningar och 
socialt stöd. Med hjälp av en copingstrategi kan familjen klara av olika psykiska 
påfrestningar.  

SLUTSATS 
Mödrarna upplever både positiva och negativa känslor under barnens sjukdomstid. Det som 
framkommer är att mödrarna känner en trygghet och en tacksamhet till sjukvårdspersonalen. 
Orsaken är att sjukvårdspersonalen är noga med att vara ärliga och kontinuerligt informera 
mödrarna. Ett bra samarbete mellan sjukvårdspersonalen och mödrarna skapar en upplevelse 
av god vård. Många negativa upplevelser som mödrarna aldrig känt tidigare uppstår när 
cancersjukdomen är ett faktum. Rädslan för vad som ska hända med barnet efter att cancern 
diagnostiserats oroar mödrarna.  

Det bör forskas mer på mödrars upplevelser när de lever med ett barn som har en 
cancersjukdom. Det framkommer i resultatet att mödrarna har stor tillit till 
sjukvårdspersonalen, därmed är det av betydelse att sjukvårdspersonalen är uppdaterad inom 
aktuell omvårdnadsforskning och kontinuerligt utbildas för att kunna ge en bra och säker 
vård.  
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BILAGOR  
Bilaga 1 
Tabell 1. Mödrars upplevelse av rädsla. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag vet precis var vi stod och 
jag vet precis hur det kändes. 
Ivar hade cancer, han skulle dö. 
Jag skakade i hela kroppen.” 
(Wirén, 2000, s.16) 

Vet precis 
vart jag stod 
Vet hur det 
kändes. 
Ivar hade 
cancer, han 
skulle dö. 
Jag skakade. 

Han skulle dö. Upplevelse av panik   

”Jag tyckte att det var väldigt 
obehagligt med Linas mage 
som blev större och större.” 
(Karlsson, 2005, s.86) 

Linas mage 
blev bara 
större och 
större detta 
fick mig att 
känna obehag. 

Känslan av obehag  Upplevelse av obehag  

Mödrars upplevelser av 
rädsla 

 

Sorgarbetet under 
sjukdomstiden 

”När Lina skulle skrivas in på 
barnavdelningen vid Huddinge 
sjukhus körde jag fel flera 
gånger. Jag blev stressad av 
tanken av att vi kanske skulle 
komma försent.” (Karlsson, 
2005, s.68) 

Jag körde fel 
flera gånger 
på väg till 
sjukhuset. 
Tanken av att 
vi skulle 
komma 
försent gjorde 
mig stressad. 

Stressad över tanken att 
komma försent. 

Upplevelse av stress – Oro   
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Bilaga 2 

Tabell 2. Mödrars upplevelse av tillit. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag kände mig stark 
och lovade att jag skulle 
klara av Linas sövning.” 
(Karlsson, 2005, s.131) 

Jag kände mig stark. Känsla av trygghet. Upplevelse av trygghet   

”Detta kan låta som 
banala saker, men såhär 
med facit i hand är jag 
tacksam över att jag tog 
mig tid att lära känna 
den son som jag skulle få 
ha hos mig under en så 
kort och begränsad tid.” 
(Wirén, 2000, s.9) 

Jag kände 
tacksamhet över att 
jag fått lära känna 
min son som jag 
skulle få ha hos mig 
under en så kort tid. 

Tacksam för åren med 
min son.  

Upplevelse av tacksamhet  

 

Mödrars upplevelser 
av tillit 

 

 

Att känna styrka 

”Lina mådde mycket 
bättre, det var underbart 
att höra. ”(Karlsson, 
2005, s.129) 

Lina mådde mycket 
bättre. Det var 
underbart. 

Glädje över en 
framgång. 

Upplevelse av glädje   
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Bilaga 3 
Tabell 3. Mödrars upplevelse av maktlöshet. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag kände att jag borde vara 
hemma hos honom men jag kunde 
inte lämna Lina. Allt var så ovisst 
och fruktansvärt.” (Karlsson, 2005, 
s.29) 

Jag kände att jag 
borde vara 
hemma men jag 
kunde inte lämna 
Lina. 

Besviken över 
att inte räcka 
till. 

Upplevelse av otillräcklighet   

”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.” 
(Karlsson, 2005, s.38) 

Livet kändes så 
svårt. Som om det 
onda aldrig skulle 
ta slut. 

Livet var svårt. Upplevelse av besvikelse  

 

Mödrars upplevelser 
av maktlöshet 

 

 

Sorgarbetet under 
sjukdomstiden 

”Så fort hon började blöda näsblod 
spottade hon hela tiden på ett papper 
för att undvika att det skulle rinna 
ner i magen. Jag lyckades alltid 
hålla mig lugn vid dessa tillfällen. 
Jag kände mig maktlös när blodet 
sprutade.”(Karlsson, 2005, s.35) 

När hon började 
blöda näsblod 
lyckades jag alltid 
hålla mig lugn. 
Men jag kände 
mig maktlös. 

Känslan av 
maktlöshet. 

Upplevelse av hjälplöshet   

”Att beskeden inte var goda behövde 
vi bara kasta en blick på honom för 
att se. Men hur onda kunde jag 
fortfarande inte förstå, eller ville inte 
förstå.” (Wirén, 2000, s.56) 

Vi förstod att 
beskeden inte var 
goda.  Men hur 
onda kunde vi inte 
förstå. 

Förnekelsen av 
att Ivar ska dö 

Upplevelse av förnekelse   
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Bilaga 4 
Tabell 4. Mödrars upplevelse av självkänsla. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag tror att jag har fått 
ett annat djup och att jag 
har en helt annan 
förståelse för andra 
människor som har råkat 
ut för verkliga sorger och 
problem.” (Wirén, 2000, 
s.37) 

Jag har fått ett 
annat djup och 
en helt annan 
förståelse för 
andra människor 
i samma 
situation som 
jag. 

Förståelse för mitt 
och andras lidande. 

Upplevelse av förståelse   

”När man har ett så svårt 
sjukt barn tänker man ofta 
på att det värsta ändå kan 
hända, även om man vill 
vara en positiv människa 
och försöka vara stark och 
se framåt.” (Wirén, 2000, 
s.54) 

När man har ett 
sjukt barn är det 
lätt att tänka på 
att det värsta ska 
hända. Men 
samtidigt vill 
man vara en 
positiv 
människa. 

Att vara stark och 
se framåt. 

Upplevelse av självbehärskning Mödrars upplevelser 
av självkänsla 

Att känna styrka 

”Men jag tror inte att jag 
bara har blivit en 
besvärligare person utan 
att jag faktiskt också blivit 
en bättre människa.” 
(Wirén, 2000, s.37) 

Jag har inte bara 
blivit 
besvärligare 
utan även en 
bättre människa. 

Fått en ny 
självuppfattning. 

Upplevelse av självinsikt   

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAKGRUND
	Barncancer
	Mötet mellan sjukvårdspersonal och mödrars upplevelser
	Teoretisk ram

	SYFTE
	METOD
	Urval
	Kämparnas konung berättelsen om Ivar - en stor, liten person
	”Det är ju cancer” – Om att fylla vår dotters dagar med liv

	Analys

	RESULTAT
	Sorgearbetet under sjukdomstiden
	Mödrars upplevelser av rädsla
	Upplevelse av panik
	Upplevelse av obehag
	Upplevelse av stress–oro

	Mödrars upplevelser av maktlöshet
	Upplevelse av besvikelse
	Upplevelse av förnekelse
	Upplevelse av hjälplöshet
	Upplevelse av otillräcklighet

	Att känna styrka
	Mödrars upplevelser av tillit
	Upplevelse av trygghet
	Upplevelse av tacksamhet
	Upplevelse av glädje

	Mödrars upplevelse av självkänsla
	Upplevelse av förståelse
	Upplevelse av självbehärskning
	Upplevelse av självinsikt


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSER
	BILAGEFÖRTECKNING
	Bilaga 3
	Bilaga 4




