
 
 

 
 
Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp  

 

 

 

Barncancervården i Sverige- föräldrars 

upplevelser 
En studie utifrån självbiografiska böcker 
 

Johanna Lindström 

Stina Maria Troste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Peter Anderberg 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: VO1409 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa 

Karlskrona oktober 2012 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, kandidatarbete i vårdvetenskap 
oktober 2012 

 

Barncancervården i Sverige- föräldrars 
upplevelser 
En studie utifrån självbiografiska böcker 
 
Johanna Lindström 
Stina Maria Troste 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den svenska barncancervården eftersträvar en helhetssyn där målet är att vårda 
och stötta hela familjen då ett barn insjuknar i cancer. Tidigare studier har påvisat svårigheter 
att implementera familjefokuserad vård inom barncancervården. Föräldrar till barn med 
cancer upplever stress och sömnsvårigheter. Forskning visar att föräldrar som får stöd och ett 
gott bemötande från sjukvårdspersonal upplever en trygghet i sin situation. Används filosofin 
familjefokuserad vård visar tidigare studier att föräldrar blir mer nöjda med sjukvården 
överlag. 
Syfte: Syftet var att belysa hur barncancervården på svenska sjukhus upplevs av föräldrar 
vars barn har en cancersjukdom. 
Metod: En kvalitativ ansats utifrån tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn 
som haft en cancersjukdom. 
Resultat: Föräldrarna upplevde en trygghet då det fanns gott om rutinerad och engagerad 
personal på avdelningarna. Dock upplevde föräldrarna ilska och rädsla då personalen vid 
något tillfälle saknade kunskap och erfarenhet av så svårt sjuka barn. Vid svåra situationer 
kände föräldrarna en trygghet att kunna stötta sig till personalen. Föräldrarna kände lugn och 
tillit då de kände personalen och när personalen upplevdes ha kontroll över situationen. 
Föräldrarna upplevde både positiva och negativa känslor mot den fysiska miljön. 
Slutsats: Genom en inblick i föräldrarnas upplevelser av barncancervården ger detta en ökad 
förståelse och kunskap till sjukvårdspersonal. Problem inom familjefokuserad vård har 
identifierats och studien kan ligga som grund till ett förbättringsarbete.  
 
Nyckelord: Barncancervård, Sverige, Föräldrar, Upplevelser, Familjefokuserad vård, 
Sjukhus, Kvalitativ studie, Självbiografier. 
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Inledning 
Lowe, Bravery och Gibson (2008) visar i en studie att föräldrar upplever hela 

sjukdomsförloppet som påfrestande och stressfullt, då deras barn har cancer. Dock menar 

Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin och Kreuger (1997) att föräldrar upplever att det finns 

brister inom barncancervården som till exempel otillräckligt stöd ifrån sjukvårdspersonal 

(ibid.). Något av det värsta och mest smärtsamma en familj kan genomgå är när ett barn i 

familjen insjuknar i cancer (Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2006). Socialstyrelsen (2009) 

beskriver att Sverige strävar efter en helhetssyn inom barncancervård, där det inte enbart är 

barnet som behandlas, utan målet är att se till att hela familjen får det stöd som behövs (ibid.). 

Familjefokuserad vård är en metod där målet innefattar att anpassa vården efter familjen som 

helhet, och är optimal att använda inom barncancervården (Fallang, Østensjø & Øien, 2012). 

 

Svavarsdottir (2006) menar att det krävs en utökning av forskning på hur föräldrar upplever 

familjefokuserad vård inom barncancervården (ibid.). Stratton (2004) påstår att forskning 

kring föräldrars tillfredsställelse av bemötandet i sjukvården är begränsad och saknar god 

kvalitet (ibid.). Forskning utifrån föräldrars upplevelser då deras barn insjuknat i cancer kan 

hjälpa sjuksköterskan att få kunskap om vilka delar inom familjefokuserad vård som är 

viktiga att utveckla och förbättra (Svavarsdottir, 2006). Tidigare forskning visar att 

sjukvårdspersonal anser sig ha god kunskap till att involvera föräldrar i deras barns 

sjukhusvistelse, samtidigt som forskning utifrån föräldrars perspektiv visar att föräldrar inte 

alls känner att de blir tillräckligt delaktiga (Hallström & Elander, 2004). Likväl hävdar Law 

et al (2005) att det förekommer svårigheter till implementering av familjefokuserad vård 

inom barncancervården (ibid.). Då prevalensen av cancer hos barn har legat på en konstant 

nivå relativt länge (SOU, 2009:11) torde sjukvårdspersonal inom barncancervården i Sverige 

hunnit utveckla goda rutiner och metoder för att även stötta föräldrar. 

Bakgrund 
Cancer påverkar alla inblandade, det vill säga patienter, anhöriga och sjukvården. Det här 

ställer högre krav på sjukvården och forskning i samspel med cancerns ökning 

(Socialstyrelsen, 2009). 
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Cancer hos barn 
I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn och ungdomar i någon form av cancer. Med den 

moderna behandlingen överlever fler än 75 % sin cancersjukdom, men trots det är cancer den 

största dödsorsaken i Sverige hos barn under 15 år (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

Enligt Woodgate och Degner (2003) ansågs barncancer tidigare som icke botbar men den 

moderna forskningen har bidragit till att prognosen blivit mer positiv (ibid.). Cancer hos barn 

kan ses som en störning av den normala utvecklingen men orsaken är oftast okänd (Ringborg, 

et al., 2008). Woodgate och Degner (2003) skriver att den aggressiva behandlingen mot 

cancer medför en prövande och påfrestande period för barnet och dess familj. Behandlingen 

ger barn svåra symtom, såsom smärta, illamående, förstoppning, ångest och lidande, vilket 

påverkar barnets och hela familjens livskvalitet (ibid.). Vid behandling kan barns kroppar och 

organ lättare ta skada eftersom barnen fortfarande växer och utvecklas (Socialstyrelsen, 

2009). Behandlingen av cancer hos barn är oftast komplicerad, processen är lång, intensiv 

och har biverkningar på barnets hälsa. De biverkningar som tillkommer på grund av 

behandlingen påverkar familjens dagliga tillvaro negativt (Svavarsdottir & Sigurdardottir, 

2005). 

Barncancervården i Sverige 
Enligt en utredning gjord av Socialstyrelsen (2009), ligger den svenska cancervården bra till i 

jämförelse på internationell nivå. Som mått på god vård används längre överlevnad och lägre 

dödlighet hos patienter med cancer och förbättringen här är anledningen till att Sverige anses 

ha en god cancervård (ibid.). 

 

Sverige har idag sex barnonkologiska enheter belägna i Uppsala, Stockholm, Umeå, 

Göteborg, Linköping och Lund. De barn som är i behov av kontakt med barnonkologiska 

enheter kommer oftast på remiss från akutmottagningar, distriktsläkare, barnmottagningar 

och avdelningar eller specialister (SOU, 2009:11). På de flesta barnkliniker kommer barnen 

och deras familjer i kontakt med personal med många olika professioner. De kan bestå av 

sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, lärare, förskollärare, lekterapeuter, läkare, 

kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, psykiatriker och dietister (Tveiten, 

2000). Kravet på att säkerställa kompetens och resurser inom barnonkologi ökar i samspel 

med förekomsten av barn med cancer (Socialstyrelsen, 2009). 
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När ett barn får en livshotande sjukdom kräver inte bara barnet utan även deras familjer 

särskilda behov vad gäller stöd och information samt bra bemötande av sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2009). De föräldrar som kommer i kontakt med barncancervården i Sverige 

upplever att deras vardag till stor del består av besök på sjukhus, inläggningar på sjukhus, 

väntetider och behandlingar (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Enskär, et al., 1997). Detta 

bidrar till att föräldrarna upplever att sjukdomen blir styrande (Enskär, et al., 1997). 

 

 Sverige eftersträvar en helhetssyn där det inte enbart är barnet som behandlas utan målet är 

att se till att hela familjen får det stöd som behövs (Socialstyrelsen, 2009). Björk et al. (2005) 

menar att föräldrar upplever att de känner ett beroende av sjukvårdspersonal även om de inte 

har något annat val än att lita på personalen (ibid.). Enligt Enskär et al. (1997) behöver 

föräldrar stöd under hela barnets sjukdomstid. Föräldrar hamnar i chocktillstånd då de får 

beskedet att deras barn fått diagnosen cancer, därefter känner de nedstämdhet. Om 

sjukdomstiden blir lång upplever föräldrar samtidigt en förtvivlan. Studien är gjord i Sverige 

och visar att föräldrar oftast får stöd från sjukvårdspersonal. I början har föräldrarna svårt att 

urskilja vilken befattning personalen har, men det väsentliga är att föräldrarna har någon som 

lyssnar. Samma studie visar dock att föräldrar inte upplever ett tillräckligt stöd. I studien 

påpekar de en önskan om att bli erbjudna mer stöd (ibid.). Ett annat stöd föräldrar kan få av 

sjukvårdspersonal är av praktiskt slag i vardagen, som till exempel försäkringar. Det här 

stödet bidrar till att föräldrar upplever sig ha mer kontroll över sin situation (Björk, et al., 

2005). 

 

En helhetssyn inom barncancervården är nödvändig för att uppnå god omvårdnad och bra 

resultat (Socialstyrelsen, 2009). Pöder och von Essen (2009) diskuterar i sin studie de 

områden där förbättringar kan vara lämpliga inom barncancervården i Sverige. Forskarna 

(Pöder & von Essen, 2009) beskriver de olika områdena som tillhandahållande av 

information om barnets sjukdom, prover, behandling och vård samt information vid in- och 

utskrivning (ibid.). Björk et al. (2005) menar att många föräldrar i Sverige inte vet vad cancer 

innebär då deras barn får diagnosen. När föräldrar konfronteras med information om cancer 

och risken av dödlighet upplever de en känsla av otrygghet och sårbarhet. De fann att 

föräldrar upplever ett kaos då personalen är stressad eller om de inte ger tydlig information. 

Det här leder till att föräldrar har svårt att förstå den information de får av 

sjukvårdspersonalen (ibid.). 
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Föräldrars upplevelser att ha ett sjukt barn 
Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002) skriver att föräldrar har förhoppningar och 

förväntningar om att deras barn ska vara friskt och välskapt, men när ett barn får diagnosen 

cancer försvinner förhoppningarna och all deras tid och kraft behövs för att barnet ska ha det 

så bra som möjligt. Allt som tillkommer då barnet är sjukt såsom behandlingsinsatser eller 

enbart själva tillståndet innebär en extra för föräldrarna belastning utöver den vård som alla 

barn kräver (ibid.). 

 

Peek och Melnyk (2010) och Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen och Salmi (2004) hävdar att 

när ett barn får cancer upplever föräldrarna en hög känslomässig stress, vilket har en negativ 

inverkan på deras förmåga till delaktighet i barnets komplexa vårdbehov (ibid.). 

Sömnsvårigheter och depression har varit tydliga problem hos föräldrar vars barn insjuknat i 

cancer (Lähteenmäki, et al., 2004). Frågor som uppkommer hos föräldrarna är, ”kommer 

cancern att komma tillbaka?” eller om deras barn kommer att dö, det här visar på en rädsla, 

oro och osäkerhet inför framtiden (Liu & Hsing Yeh, 2010). Björk et al. (2005) beskriver i 

sin studie att föräldrar upplever att den trygghet familjen tidigare har haft blir ersatt med 

rädsla, ovisshet och ensamhet. Forskarna förklarar vidare att situationen då föräldrarnas barn 

insjuknat i cancer beskrivs som surrealistisk och att deras tillvaro upplevs som overklig 

(ibid.). Enskär et al. (1997) beskriver att föräldrar till ett barn med cancer upplever att de 

mognat och blivit mer känsliga. Föräldrarna har fått en annan syn på sig själva och anser att 

de värderar livet annorlunda jämfört med tidigare (ibid.). 

 

Enskär et al. (1997) menar att föräldrarollen sätts på prov när barn blir sjuka i cancer. Espezel 

och Canamc (2003) har i sin studie kommit fram till att föräldrarna får vara med om 

situationer då barnets tillstånd blir kritiskt, samt att de som förälder har en stor roll när det 

gäller att fatta beslut inför barnets framtid och vidare omvårdnad (ibid.). Björk et al. (2005) 

menar att när föräldrar hamnar i den situation då deras barn insjuknar i cancer, försöker de få 

fram information om att vara förälder till ett barn med cancer (ibid.). 

 

Scott-Findlay och Chalmers (2001) hävdar att föräldrars ekonomi drabbas då de spenderar 

mycket pengar på transporter till och från sjukhus, mat och husrum. När ett barn insjuknar i 

cancer slutar oftast en av föräldrarna arbeta, vilket leder till en sänkt inkomst (ibid.). En sänkt 
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inkomst är en klar bidragande faktor till att föräldrar upplever stress i sin situation (Enskär, et 

al., 1997). 

Mamma och Pappa 

Kars, Duijnstee, Pool, van Delden och Grypdonck (2007) har i sin studie beskrivit att båda 

föräldrar uttrycker att de vill vara hos sitt sjuka barn, men att det finns skillnader mellan 

mamman och pappan (ibid.). Goldbeck (2001) förklarar samtidigt att livskvalitén hos de båda 

föräldrarna dock är den samma då deras barn har diagnosen cancer. Goldbeck (2001) skriver 

även att när föräldrar får beskedet att deras barn har cancer har det visat sig att mamman och 

pappan reagerar olika (ibid.). Kars et al. (2007) har funnit att mammor ofta lägger fokus på 

att vara involverade i sitt barns liv, känna empati och vara vid barnets sida. Pappor å andra 

sidan visar sig vara mer praktiska och bidra med något konkret. De har lättare att lämna över 

ansvaret till mammor än tvärtom (ibid.). Hughes (2006) hävdar att pappor oftast har svårare 

att visa sina känslor än mammor som tydligt visar sina känslor. Pappor känner sig isolerade 

och är rädda att göra sin partner upprörd. Hughes (2006) påstår även att pappor oftast är 

förbisedda av sjukvårdspersonal när det berör vård av sjukt barn (ibid.). 

 

Enligt Svavarsdottir och Sigurdardottir (2005) möter föräldrar till barn med cancer ett flertal 

utmaningar, till exempel hur de ska hantera situationen och anpassa sig efter barnets 

hälsostatus (ibid.). Föräldrar upplever att privatlivet påverkas negativt då de under hela 

sjukdomsförloppet måste kämpa för att hålla ihop familjen (Enskär, et al., 1997). Scott-

Findlay och Chalmers (2001) skriver att föräldrar försöker rädda sin familj då deras barn 

insjuknat i cancer, genom att upprätthålla en normalitet med samma aktiviteter och rutiner 

som tidigare (ibid.). Föräldrar måste hantera sina känslor kring situationen men även hantera 

sina barns reaktioner (Peek & Melnyk, 2010). 

Att vara förälder på sjukhus 
Enligt Espezel och Canamc (2003) är föräldrar närvarande under lång tid då deras barn är 

inlagda på sjukhus (ibid.). Föräldrars upplevelser när de är på sjukhuset med sina barn är 

bland annat brist på privatliv och en känsla av isolering. Samtidigt orsakar synen av andra 

sjuka barn på avdelningen en ökad ångest (Hughes, 2006). 
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Om barnets tillstånd blir kritiskt hamnar rollen som förälder i underläge på grund av brist på 

kunskap, samtidigt får sjuksköterskan som besitter kunskapen, en övertagande roll (Espezel 

& Canamc, 2003). Föräldrar kan känna sig förvirrade i vilken roll de har och samtidigt känna 

en oro inför barnets framtid (Peek & Melnyk, 2010). När ett barn blir inlagt på sjukhus 

upplevs rollen som förälder observerad och uppmärksammad. Det här påfrestar föräldrarna då 

rollen iakttas och kan leda till att de ändrar sitt beteende gentemot barnet (Tveiten, 2000). 

Interaktion mellan föräldrar och sjukvården 

I Hughes (2006) studie förklarar hon trots att sjuksköterskor visade sig ha ett vänligt 

bemötande och en tillgänglighet, upplevde föräldrarna sig tvingade att delta i vården mer än 

de var förberedda på. Det har visat sig att föräldrar vill arbeta jämsides med 

sjukvårdspersonal när det gäller deras barns omvårdnad. Föräldrar vill ha en stabil och säker 

relation till någon i sjukvårdspersonalen, för att få information om deras barns 

sjukdomsförlopp, någon som de kan dela med sig av sin oro till och som ger generell 

information. Studien visar att föräldrar vill att sjuksköterskor ska underlätta och ge ett 

känslomässigt stöd utifrån deras behov. Oförmåga att lyssna till vad en mamma anser vara 

onormalt för hennes barn bidrar till att sjuksköterskan upplevs som otillräcklig och att hon 

saknar kompetens (ibid.). 

 

Föräldrar som har fått hjälp av sjukvården med att hantera sin stress och ångest har känt ett 

stort stöd. Personalen har då lyssnat på föräldrarna och givit dem tid att uttrycka sina känslor 

(Peek & Melnyk, 2010). Espezel och Canamc (2003) förklarar att en viktig aspekt var även 

hur pass mycket sjuksköterskan visade intresse och vilja att lära sig om barnets tillstånd och 

lära känna barnet. När sjuksköterskan visar att hon har kunskapen känner föräldrarna sig mer 

tillfreds med situationen. Det är även viktigt att föräldrarna lär känna sjuksköterskan genom 

att hon berättar lite om sig själv. Föräldrar tycker det är positivt att alltid känna den 

sjuksköterska som arbetar och att det är få nya ansikten (ibid.). 

Information och kommunikation 

Enligt Fischer (2001) har föräldrar en stor önskan att få all information gällande sitt barns 

behandling och framsteg. Fischer (2001) förklarar även att föräldrar upplever att de inte alltid 

får all den information de har rätt till och att personalen undanhåller negativ information 

(ibid.). Föräldrar upplever att de inte får tillräckligt med information innan en behandling 

sätts in och att de hade velat ha informationen tidigare för att kunna förbereda sig bättre 
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(Seth, 2010). Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002) beskriver att när föräldrar kommer i 

kontakt med vården blir de överösta med information om deras barns sjukdom (ibid.). 

Föräldrarna anser att informationen har givits för snabbt och att det har varit svårt att förstå 

och ta in allt (Fischer, 2001). 

 

Får patienten och anhöriga konkret information om sjukdomen, behandlingen, prognosen och 

komplikationerna, bidrar det till att rädsla för det okända undviks (Seth, 2010). Hughes 

(2006) skriver att ett förslag från föräldrar till sjukvårdspersonal är att de ska ha en mer öppen 

och ärlig kommunikation då några föräldrar känner svårigheter att uttrycka sin oro och sina 

känslor (ibid.). Mängden av kommunikation och kontakt med sjukvårdspersonal har visat sig 

öka tryggheten hos föräldrarna (Espezel & Canamc, 2003). Kirkevold och Strømsnes Ekern 

(2002) förklarar att ett hinder för en god kommunikation mellan föräldrar och personal är 

oftast de medicinska uttryck och begrepp som används av sjukvårdspersonal (ibid.). 

Miljö 

Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002) beskriver att föräldrar får sina intryck av allt i 

omgivningen, som till exempel hur byggnader ser ut, alla okända apparater och all den 

personal med olika befattningar som de träffar (ibid.). Detta stärks av Espezel och Canamcs 

(2003) studie där de förklarar att den fysiska omgivningen på sjukhuset oftast beskrivs som 

opersonlig och tråkig, däremot påverkas den positivt av en god atmosfär med sjuksköterskan 

(ibid.). Scott-Findlay och Chalmers (2001) hävdar att föräldrar till barn med cancer upplever 

det som otryggt att befinna sig långt ifrån sjukhuset då det tar längre tid när barnet är i behov 

av hjälp (ibid.). 

Familjefokuserad vård- teoretisk referensram 
Under de senaste årtionden har relationen mellan föräldrar och sjukvårdspersonal förändrats. 

Föräldrar vill ha större inflytande i barnens sjukvård samt möjlighet att få bestämma vilken 

vård som är lämpligast för sina barn (Law, et al., 2005). I Norden erbjuds föräldra- och 

sjukledighet då en familjemedlem insjuknar i en kronisk sjukdom, detta förekommer som en 

hjälp för att upprätthålla familjen. Svavarsdottir (2006) hävdar att det här uppmuntrar till att 

följa utvecklingen inom familjefokuserad vård i Norden då föräldrarna får en större möjlighet 

att vara närvarande när barnet är sjukt (ibid.). 
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Familjefokuserad vård är en metod och filosofi med inriktning att betona relationen mellan 

föräldrar och sjukvårdspersonal (Law, et al., 2005). Ett etablerat samförstånd mellan förälder 

och sjuksköterska uppnås om sjuksköterskan möter föräldrarnas krav på en god relation. 

Sjukvårdspersonal bör ha kunskaper för att kunna ge föräldrar stöd i etiska frågor som kan 

uppkomma, till exempel då barnets autonomi i förhållande till samtycke för behandling bör 

bortses (Espezel & Canamc, 2003). 

 

Enligt Holm, Patterson och Gurney (2003) ligger fokus inom familjefokuserad vård på att 

tillhandahålla information, att ge möjlighet till föräldrar att vara delaktiga i beslut samt att 

respektera och stötta familjen (ibid.). Metoden familjefokuserad vård har sin grund i teorier, 

att se hela familjen som en del av en individs omgivning som motiverar vårdapparaten att 

anpassa vården efter familjen som helhet (Fallang, Østensjø & Øien, 2012). Hughes (2006) 

förklarar även att en annan grund i familjefokuserad vård är att personalen respekterar 

familjens önskemål och eventuellt förhandlar med dem (ibid.). Familjefokuserad vård har 

som mål att se till familjens behov och önskningar, att ge föräldrar en stor delaktighet i 

beslutsprocessen kring fortsatt vård av deras barn. Det är även viktigt att målsättning 

tydliggörs och att processen sedan utvärderas för att se om förbättring är nödvändigt (Fallang, 

Østensjø & Øien, 2012). Law et al. (2005) beskriver att om metoden används ges en 

möjlighet till föräldrarna att själva avgöra hur involverade de vill vara i sitt barns vård. 

Studier visar att metoden ökar förutsättningarna för goda resultat samt att föräldrars 

upplevelser av familjefokuserad vård visar att de blir mer nöjda med sjukvården överlag 

(ibid.). 

 

Law et al. (2005) har identifierat svårigheter med att implementera metoden i praktiken. 

Begränsningar i form av tid, brist på resurser och även finansiella begränsningar visar sig 

vara övergripande problem till implementeringen av familjefokuserad vård. Law et al. (2005) 

förklarar även att andra studier visar att sjukvårdspersonal finner begränsningar såsom brist 

på utbildning inom området familjefokuserad vård (ibid.). Svavarsdottir (2006) menar att det 

ställs krav på sjuksköterskan för att kunna utveckla och implementera en familjefokuserad 

vård som till exempel att hela tiden vara kreativ i sin profession (ibid.). 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur barncancervården på svenska sjukhus upplevs av 

föräldrar vars barn har en cancersjukdom. 

Metod 
Metoden som användes i studien var en kvalitativ analys av tre självbiografiska böcker. 

Utifrån studiens syfte som var att belysa föräldrars upplevelser av barncancervården valdes 

att göra en litteraturstudie..  

Polit och Beck (2008) menar att en kvalitativ ansats grundar sig på förstahands information 

av människors upplevelser. Användandet av en kvalitativ ansats ger en möjlighet till 

fördjupning och därmed en ökad förståelse av personens subjektiva upplevelser. Den 

kvalitativa ansatsen syftade på material som ger beskrivande information, i det här fallet en 

förälders egna skrivna ord. 

 

Utifrån självbiografier kan människor dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter med 

varandra (Friberg, 2012). Enligt Dahlberg (1997) behöver inte skrivna berättelser vara 

skapade enbart för forskningsstudier utan även självbiografier som är skrivna i ett upplysande 

eller underhållande syfte kan användas inom forskning (ibid.). Enligt Polit och Beck (2008) 

är syftet med att samla in berättande data att ge forskarna en möjlighet att återberätta 

deltagarnas verklighet. Olsson och Sörensen (2007) och Polit och Beck (2008) menar att ett 

naturalistiskt synsätt är optimalt då syftet var att förstå mänskliga upplevelser. Enligt Lowe, 

Bravery och Gibson (2008) är den ultimata metoden att låta föräldrarna berätta om sina 

upplevelser för att de ska kunna förstås och behandlas på bästa sätt (ibid.). En intervjubaserad 

metod hade kunnat vara ett alternativ då studiens syfte riktar sig mot upplevelser, men 

begränsningar i form av tid och etiska aspekter ledde till att en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats valts. 

Friberg (2012) menar att berättelser kan ge ökad kunskap inom vården, till såväl vårdare, 

patienter samt närstående. Föräldrar får möjlighet att berätta om sina upplevelser av 

hälsa/ohälsa, lidande och vårdapparaten. Självbiografier beskriver situationer i livet och 

vardagen utifrån författarens livssituation. Det här ger en möjlighet till sjukvårdspersonal att 

få ökad förståelse och en grund till bättre omvårdnad (ibid.). 
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Inklusionskriterier 

Böckerna som låg till grund för den här studien var självbiografier skrivna av föräldrar som 

berättar om när deras barn var sjukt i cancer. För att begränsa urvalet böcker, skulle barnen 

vara under tio år då diagnosen ställdes. De böcker som valdes ut var oberoende av barnets 

kön eller vilken typ av cancer barnen hade. 

Exklusionskriterier 

Böcker som valdes bort var skrivna av syskon eller av det sjuka barnet. För att få ett resultat 

som i största möjliga mån återspeglar barncancervården i Sverige valdes att utesluta de 

böcker som var skrivna utifrån sjukvården i andra länder. Böckerna fick inte vara äldre än tio 

år. Bloggar uteslöts på grund av att risken finns att materialet upphör eller kan förändras 

under analysens gång. Även ljudböcker uteslöts då uppläsaren kan tolka orden, då anses det 

bättre att tolka utifrån grundmaterialet. 

Sökning 

Sökningarna av böcker gjordes utifrån adlibris.com, Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) 

bibliotekskatalog samt barncancerfondens hemsida. Sökorden barn, cancer och 

självbiografier användes. Resultatet från adlibris.com med sökorden cancer och barn gav 

2470 träffar. Användes enbart sökordet cancer minskade resultatet till 35 träffar. Utifrån 

resultatet lästes beskrivningarna av böckerna och slutligen var det enbart en bok som 

uppfyllde de kriterier som valts, Det är ju cancer – Om att fylla vår dotters dagar med liv 

(Karlsson, 2005). Sökningen på barncancerfondens hemsida gav 17 träffar varav tre böcker 

valdes ut efter beskrivning. De resterande som uteslöts var antingen skrivna av barn som fått 

diagnosen cancer eller uppfyllde ej kriterierna. Dock förekom det ingen tydlig beskrivning på 

hemsidan av de tre böckerna utan en vidare sökning efter beskrivning krävdes för att kunna 

göra en tydlig bedömning. Detta gjordes på adlibris.com, där två av böckerna uppfyllde 

kriterierna, Det är ju cancer – Om att fylla vår dotters dagar med liv (Karlsson, 2005) och 

Den vita tigern – När Cecilia fick cancer (Fellenius, 2002). BTHs bibliotekskatalog gav ett 

resultat på 955 träffar när sökorden barn och cancer användes. BTHs bibliotekskatalog har 

ett brett utbud vid användandet av valda sökord, dock innefattade sökningsresultatet även 

facklitteratur och uteslöts.  Sökordet självbiografier gav 87 träffar och enbart 21 träffar när 

sökorden självbiografier och cancer användes. Inga böcker uppfyllde kriterierna vid de två 

senare alternativen. BTHs bibliotekskatalog erbjöd tyvärr ingen beskrivning av de böcker 

som påträffades utan det krävdes en vidare sökning. Den information som visades för 
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böckerna och som återspeglade kraven söktes sedan vidare på adlibris.com, för en tydligare 

och mer preciserad beskrivning. Därefter var det enbart en bok som uppfyllde våra kriterier. 

Utifrån de 955 träffar återfanns en bok som valdes ut till den här studien, En ängel till låns 

(Milton, 2011). 

 

De tre böcker som blev utvalda var En ängel till låns (Milton, 2011), Det är ju cancer – Om 

att fylla vår dotters dagar med liv (Karlsson, 2005) och Den vita tigern – När Cecilia fick 

cancer (Fellenius, 2002). Här efter följer en kort beskrivning av böckerna. 

En ängel till låns 

Calles mamma, Humlan Milton berättar om sjukdomstiden då hennes ettårige son får en 

hjärntumör. Hon berättar om kampen mot sjukdomen som pågick under tre år. Humlan 

Milton tillåter oss att få en inblick i familjens dåvarande vardag och hennes upplevelser som 

mamma till Calle. Humlan Milton är legitimerad sjuksköterska och hon beskriver vården 

utifrån den grund hon har genom sitt yrke. År 2009 förlorar Calle sin kamp mot cancern 

(Milton, 2011). 

Det är ju cancer- Om att fylla vår dotters dagar med liv 

Berättelsen om Lina som får diagnosen leukemi januari 1998, året Lina ska fylla åtta. Linas 

mamma Anki W Karlsson skriver om hur hon och hennes familj fick lära sig det hårda, 

grymma, svåra och fruktansvärda som kan hända ett barn. I boken får läsaren följa med i 

skiftningarna mellan hopp och förtvivlan. Mamma Anki W Karlsson berättar om alla de resor 

och utflykter de gjorde tillsammans för att fylla deras dotters dagar med liv. År 2000 somnar 

Lina in efter två års kamp mot cancern (Karlsson, 2005). 

Den vita tigern - När Cecilia fick cancer 

Boken är skriven av Johan Fellenius, pappa till Cecilia som var fem år då hon tappade orken 

och fick oförklarliga blåmärken. Familjen fick beskedet att Cecilia hade leukemi. Johan 

Fellenius förde dagboksanteckningar då han och Cecilia levde på barnavdelning 16b. Han 

beskriver sina upplevelser och känslor kring Cecilias sjukdom och kampen om att hålla ihop 

som en familj. Idag är Cecilia 26 år, en tjej som vet hur den vita tigern både ska tämjas och 

hur den slutligen ska besegras (Fellenius, 2002). 



 

12 
 

Analys 
Vid en naturalistisk inriktning analyseras data samtidigt som den samlas in (Polit & Beck, 

2008). Vid analys av mänskliga upplevelser, i det här fallet en förälders skrivna ord är det 

viktigt att påpeka att tolkning inte bör förekomma, dock finns det alltid en risk för tolkning då 

det till exempel finns förförståelse i olika grad hos läsaren. Böckerna lästes igenom och 

analyserades upprepade gånger. Analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av Krippendorfs innehållsanalys. Deras innehållsanalys består av i grunden fyra 

steg. Det första steget är då meningsenheter väljs ut från böckerna beroende av relevansen till 

syftet. Därefter bör meningsenheterna brytas ner till mindre enheter så kallat kondensering. 

Kondensering innebär att kärnan av innehållet sparas och meningsenheten blir kortare. 

Meningsenheterna kodas, vilket innebär att meningsenheten får en etikett som enkelt 

beskriver innehållets innebörd. Kodningen underlättar för nästa steg i analysen. Koderna 

grupperas sedan efter gemensamt innehåll. Det sista steget är att bilda kategorier utifrån de 

grupper som uppkom. Därefter kan underkategorier bildas för att stärka huvudkategorin 

(ibid.). Sammanställningen av meningsenheterna blev grunden till resultatet. 

 

Först utfördes en sökning av böcker och tre böcker återfanns som följde studiens inklusions- 

och exlusionskriterier. Två av böckerna lästes först för att se att innehållet svarade på 

studiens syfte, i det här stadiet användes ingen form av uttagning av meningsenheter. Sedan 

läste författarna varsin bok av de här två böckerna, och använde markeringspenna för att 

plocka ut de meningsenheter som svarade på syftet. Författarna bytte sedan böckerna med 

varandra och de lästes igenom ännu en gång. Det kontrollerades att ingen viktig 

meningsenhet hade missat och att författarna hade tolkat innehållet likadant. I det här stadiet 

togs alla meningsenheter med som återfanns i böckerna. Meningsenheterna skrevs först på 

papper där meningsenheterna även blev kondenserade. Materialet överfördes sedan till ett 

Word dokument, där meningsenheterna kodades. Att ha tillgång till materialet på datorn 

underlättade analysen då ändringar är lättare att utföra. Under analysens genomförande 

uteslöts meningsenheter. I materialet återfanns123 meningsenheter varav 64 togs bort då de 

inte svarade på syftet. Bortfall av meningsenheter kom även på grund av att författarna var 

oense om relevansen av ett fåtal meningsenheter, och att några av meningsenheterna krävde 

djupare tolkning för att återspegla syftet. 
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Efter analysen av de två första böckerna utförts började analysen i bok tre. Boken lästes först 

av den ena författaren. Meningsenheter togs ut och sedan lästes den igen av den andra 

författaren. Meningsenheterna kontrollerades att ingen meningsenhet missats och att 

författarna tolkat innehållet likadant. Meningsenheterna skrevs direkt på datorn och de 

kodades. Här återfanns 19 meningsenheter varav sex föll bort då de skulle inneburit en 

djupare tolkning av materialet. 

 

Alla meningsenheter samlades i ett dokument, sammanlagt 77 meningsenheter. De delades 

sedan in i kategorier och underkategorier. För att underlätta och tydliggöra innehållet 

samlades kategorierna i nya dokument och på så sätt gavs en tydligare överblick av 

materialet. Kategorierna som utvecklades var: Kompetent personal, Brister hos personal och 

Miljöns påverkan. Underkategorierna som utvecklades under Kompetent personal var Ingav 

en tillit, Ingav en trygghet, Gav stöd, Visade empati och Välkomnande. Brister hos personal 

fick underkategorierna Otryggt handlande, Personalen skötte inte sitt jobb, Bristande 

kunskap och Dåligt bemötande. Den sista kategorin, Miljöns påverkan innehåller 

underkategorierna Trevlig miljö, Trygghet på sjukhus, En god tillgänglighet till sjukhuset, 

Tråkig miljö och Rädsla inför sjukhusmiljön. 

Tabell 1.1 Exempel av analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”De som jobbade 
där var alla 
fantastiskt, duktiga 
och kunde sina 
saker. De fick oss 
att känna oss trygga 
och omhändertagna 
på bästa sätt.” 

Personalens 
kunskap, 
engagemang och 
bemötande fick dem 
att känna sig trygga. 

Goda egenskaper 
hos personalen.  

Ingav en trygghet Kompetent 
personal 

”En undersköterska 
som inte alls var 
särskilt vänlig eller 
hjälpsam tog emot 
oss. Jag kände mig 
övergiven, ledsen 
och undrande.” 

Det dåliga 
bemötandet fick 
henne att känna sig 
övergiven, ledsen 
och undrande. 

Dåligt bemötande 
av personalen 

Dåligt bemötande Brister hos personal 

”Sjukhusmiljö är 
det tråkigaste som 
finns.” 

Sjukhusmiljön är 
tråkig. 

Tråkig miljö på 
sjukhus 

Tråkig miljö Miljöns påverkan 

Böckerna refereras i resultatet som bok 1, 2 och 3. Bok 1 är En ängel till låns (Milton, 2011), 

bok 2 är Det är ju cancer – Om att fylla vår dotters dagar med liv (Karlsson, 2005) och till 

sist bok 3 Den vita tigern – När Cecilia fick cancer (Fellenius, 2002). 
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Etiskt övervägande 
De etiska problem som kunnat uppkomma i den här studien har reflekterats. Då de 

självbiografiska böckerna valts att publiceras av författarna, blir de offentliga för 

allmänheten. Det vill säga att innehållet har godkänts för nyttjande. I det här fallet var det inte 

en fråga om anonymitet eller konfidentiellitet, dock är det väsentligt att klargöra att innehållet 

återgetts så noggrant som möjligt.  

Resultat 
Resultatet presenteras med tre huvudkategorier, Kompetent personal, Brister hos personal 

och Miljöns påverkan. 

Kompetent personal 

Ingav en tillit 
Ingav en trygghet 
Gav stöd 
Visade empati 
Välkomnande 

Brister hos personal 

Otryggt handlande 
Personalen skötte inte 
sitt jobb 
Bristande kunskap 
Dåligt bemötande 

Miljöns påverkan 

Trevlig miljö 
Trygghet på sjukhus 
En god tillgänglighet till 
sjukhuset 
Tråkig miljö 
Rädsla inför 
sjukhusmiljön 

Kompetent personal 
I böckerna möter föräldrarna personal med olika professioner. Alla föräldrarna skriver om 

deras upplevelser kring personalens positiva egenskaper. Kompetent personal innefattar 

underkategorierna Ingav en tillit, Ingav en trygghet, Gav stöd, Visade empati och 

Välkomnande. 

Ingav en tillit 

Föräldrarna kände tillit till personalen då de visste att personalen alltid gjorde sitt bästa och 

verkade ha kontroll över situationen. Tilliten var så pass stor hos en av föräldrarna att det 
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kändes bra att lämna över ansvaret till personalen. Däremot visade det sig att tilliten 

påverkades om föräldrarna ansåg sig känna personalen eller inte. En av dem beskriver en 

situation som fruktansvärd då hon skulle lämna sitt barn till okända människor. Resultatet 

visar att tilliten hängde samman med hur bra föräldrarna kände personalen. 

Det var alltid skönt att träffa någon som vi redan kände och som vi hade 

förtroende för (2, s. 75).  

Vi kom fram till regionsjukhuset i Linköping. Förarna rullade in flickan 

och jag höll mig tätt efter. Jag litade kanske inte riktigt på dem (3, s. 54). 

Ingav en trygghet 

När familjen var i kontakt med sjukvården kände de en trygghet då de flesta i personalen 

upplevdes som rutinerade och engagerade. Att träffa samma personal som tidigare beskriver 

alla föräldrarna som en trygghet. En trygghet upplevdes även när familjen kände personalen 

och vice versa. Vid svåra situationer och upplevelser kändes det tryggt att kunna luta sig mot 

personalen. 

Gav stöd 

Föräldrarna kände tacksamhet över att personalen upplevdes som professionell. En situation 

beskrivs då mamman inte kunde hålla tillbaka tårarna framför sin dotter och hur 

sjuksköterskan hjälpte henne genom att förklara för dottern varför mamma var ledsen. 

Mamman kände då stor tacksamhet. Personalen fick ofta stötta föräldrarna genom att 

kommunicera med deras barn och föräldrarna var tacksamma för den hjälpen. 

Det vi först tänkte på vid cytostatikabehandlingen var frågan om håret 

skulle trilla av eller inte. Personalen på sjukhuset hade vana att hantera 

de frågorna. De frågade oss om vi ville ha hjälp med att prata med Lina 

om det, den hjälpen var vi tacksamma för och tog gärna emot (2, s.26).  

I en av böckerna beskriver föräldern hur några i personalen hade förmågan att lugna henne 

vid kritiska tillstånd, ”I all tumult och oro, ingav hon ett lugn. Ett lugn som var behövligt.” (1, 

s. 81). Vid svåra situationer kände föräldrarna att de kunde stötta sig mot personalen när de 

själva upplevde att orken inte fanns.  
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Visade empati 

Alla föräldrarna var med om att deras barn fyllde år under den tid de var inlagda på sjukhuset 

och de uppskattade då att sjukvårdspersonalen var med i firandet. Personalen var fantastisk då 

familjen fick många kramar och de visade empati genom att visa sig vara glada för familjens 

skull. 

Allt gick bra och vi kunde åka hem på eftermiddagen. Allt var så ljust och 

glatt. All personal på avdelningen var så glada för Linas och vår skull. 

Alla skrattade och stämningen var på topp (2, s. 45). 

En av föräldrarna hade haft en sömnlös natt, sjuksköterskan visade empati och tog hennes oro 

på största allvar och fick mamman att känna sig lugn. 

Välkomnande 

Föräldrarna upplevde ofta att de fick ett varmt mottagande när de träffade ny personal. 

Personalen var då vänliga och omtänksamma när de välkomnande föräldrarna och barnen till 

ny avdelning. En förälder beskriver en situation då han kände sig välkommen såhär: 

 Det första ansikte som mötte oss där var Gullans. Har du någon gång 

mött detta, eller ett ansikte liknande det som tillhör Gullan på 16b, då kan 

du inte ta miste på vart du hamnat. Då har du hamnat helt rätt. Då kan du 

vara säker på att du är välkommen! (3, s. 55). 

Brister hos personal 
Kategorin brister hos personal innefattar underkategorierna Otryggt handlande, Personalen 

skötte inte sitt jobb, Bristande kunskap, Dåligt bemötande. 

Otryggt handlande  

Föräldrarna skriver om situationer då deras barns tillstånd är kritiskt och vid särskilda 

situationer upplever de en oro då personalens handlande kändes otryggt.  

Jag kände deras oro och de har även sagt i efterhand att det var oroliga. 

De hade inte erfarenheten av så svårt sjuka barn. För oss föräldrar 

kändes det oerhört otryggt i deras handlande (1, s. 61). 
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En i personalen lyssnade inte på vad som var bäst för sin patient, utan han gjorde på sitt sätt, 

som han alltid gjort och det blev inte bra. Föräldern som skriver om den här situationen 

förklarar att detta gjorde henne arg. 

Personalen skötte inte sitt jobb 

Ilska upplevdes till exempel då journalanteckningar inte blivit tillräckligt pålästa av 

personalen samt att gamla ordinationer på mediciner inte uppmärksammats. En incident som 

en av föräldrarna beskriver var att allt inte var dokumenterat om barnet vilket fick henne att 

bli ursinnig. En enkel sak som att byta blöja på ett av barnen undveks då personalen tyckte att 

barnet var besvärlig. Detta upptäcktes av mamman vilket gjorde henne arg. 

En nattsköterska skulle läsa av pumpen vilket görs ett par gånger om 

dygnet. Vad hon missade var återställa den till sin ordinerade hastighet 

[…] Inombords morrade jag. För mig var detta en sak som enligt regler 

ska anmälas men orken fanns inte (1, s.74).  

En förälder kände sig besviken och ledsen då ingen i personalen visat hennes dotter hur 

inhalationer skulle tas. Det här hade lett till att dottern inte tagit medicinen rätt. 

Bristande kunskap 

En förälder som är sjuksköterska i grunden beskriver en situation då hon kände hat på grund 

av att personalen inte kunde sätta en sond. Hon skriver då att hon istället skulle sätta den 

själv. 

 

En av föräldrarna upplevde ett tillfälle då hon kände att ingen i personalen kunde ta ett beslut, 

detta gjorde henne arg. Något som framkom i en av böckerna var att föräldern ansåg att han 

fick påpeka upprepade gånger för personalen de brister och missar de gjorde. En av 

föräldrarna skriver om när hans dotter låg med feber i flera dagar och ingen gjorde något åt 

saken. Personalen hade missat att ge korrekt behandling och föräldern fick påpeka misstaget. 

Men detta är väl ändå ett ganska allvarligt misstag som begåtts, eller? 

Jag menar här har hon nu legat i snart två dygn med stigande feber, och 

så har hon utan anledning tvingats stå ut med dessa ständiga kräkningar. 

Vi har provat att sondmata med olika hastigheter, i intervaller och jag vet 

inte vad. Men varför? Varför har ingen då tänkt på Sufranet? Det är en 

klar blunder (3, s. 80). 
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Dåligt bemötande 

Personalens mottagande var inte alltid bra. Då upplevde föräldrarna en besvikelse och en 

känsla av övergivenhet. 

En undersköterska som inte alls var särskilt vänlig eller hjälpsam tog 

emot oss. Jag kände mig övergiven, ledsen och undrande (2, s. 72). 

Upplevelsen av att få ett besked påverkades av hur det gavs, det vill säga sättet det gavs på. 

En av föräldrarna skriver om hur ronden gick till, han förklarar att personalen ibland var 

stressade och skyndade sig vidare.  

Miljöns påverkan 
Miljön som beskrivs i de självbiografiska böckerna är allt som finns omkring föräldrarna 

inom de olika sjukhusområdena. De upplevde både positiva och negativa känslor mot miljön 

till exempel i rum, korridorer, hissar och utrustning. Underkategorier som presenteras i den 

här kategorin är trevlig miljö, tråkig miljö, rädsla inför sjukhusmiljön, trygghet på sjukhus 

och en god tillgänglighet till sjukhuset.  

Trevlig miljö  

Ett av sjukhusen beskrivs som fint och nybyggt. Det spenderades mycket tid på salarna på 

sjukhuset och några av de rummen beskrivs som gemytliga och gästvänliga. En av 

föräldrarna förklarar i sin bok att han kände sig lugn då han klev in i ett av narkosrummen, 

han trodde att detta berodde på den gröna färgen på omgivningen.  

Hissen var inredd som ett stall, så urlöjligt, tänkte jag. Vad spelar det för 

roll, vi är på ett sjukhus och att allt jag vill är att komma till min pojke. 

Samma hiss har jag åkt vid flera tillfällen senare, likt andra hissar som 

var inredda på samma sätt. Tanken om hissen ändrades allt eftersom, det 

är ju faktiskt ganska trevligt (1, s. 37). 

Trygghet på sjukhus 

Trots att föräldrarna var med om oroande situationer kunde de känna en trygghet i att befinna 

sig på sjukhuset, behövde de hjälp var det bara att trycka på larmknappen.  

Tillbaka till Linas trygghet. På sjukhuset var det bara att trycka på den 

röda knappen i rummet om något skulle hända (2, s. 33). 
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En god tillgänglighet till sjukhuset 

Alla föräldrarna upplevde det som positivt att sjukhuset var lättillgängligt. Att kunna ta 

kontakt med sjukhuset genom att ringa uppskattades av föräldrarna. En närhet till sjukhuset 

beskriver föräldrarna som en trygghet och de skriver att det kändes jobbigt att befinna sig 

långt ifrån sjukhuset om något skulle inträffa. 

Det som kändes jobbigt var att avståndet till sjukhuset var så långt om 

något skulle inträffa. Vi var vana att kunna vara på sjukhuset efter en 

halvtimme, nu var vi flera timmar därifrån (2, s. 109). 

Tråkig miljö 

Sjukhusbyggnaderna upplevdes som opersonliga, gamla, omoderna och ogästvänliga. Ett av 

sjukhusen beskrevs som en stor betongklump och den upplevdes som tråkig. Några av salarna 

beskrivs som fruktansvärda, kalla och sterila. Föräldrarna upplevde även av att salarna var 

små, och några hade en tråkig inredning. En av föräldrarna beskriver känslan att möta 

sjukvårdspersonal direkt på morgonen, då man är inlagd. Han upplever att det finns bättre sätt 

att starta sin morgon. Det är inte personalen i sig utan själva miljön och de vita rockarna. Alla 

apparater och verktyg som föräldrarna såg på sjukhuset beskrevs som hemska.  

Jag såg alla apparater, ställningar och verktyg. Där skulle Calle ligga 

fastspänd på en brist och med en ställning på huvudet som nästan skulle 

vara fastborrad. Idén förstod jag men det såg hemskt ut (1, s. 43). 

Rädsla inför sjukhusmiljön 

Några av avdelningarna kändes kusliga och en känsla av rädsla uppkom. Att gå vilse på ett av 

de stora sjukhusen var något en av föräldrarna kände rädsla för. Vid ankomst till ny 

avdelning, ny personal och nya rutiner upplevde föräldrarna det som jobbigt. Känslorna kring 

att leva på en barnonkologiskavdelning beskrivs som omtumlande och energikrävande.  

Några av avdelningarna kändes kusliga och en känsla av rädsla uppkom.  

Jag var väl rädd att tappa dem ur sikte för att sedan hamna vilse. Ja, det 

är verkligen ett stort sjukhus. Det var som gjort för att gå vilse i (3, s. 54). 
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Diskussion   
Diskussionen har delats in i två rubriker, metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoden 

diskuteras utifrån analys och tillvägagångssätt. Resultatet kommer i sin tur att vara 

sammankopplat och hänvisat till bakgrunden. Resultaten och bakgrunden kommer att ställas 

mot varandra i resultatdiskussionen. 

Metoddiskussion 
Studien baserades på självbiografiska böcker som skrivits av föräldrar vars barn haft en 

cancersjukdom. Föräldrarna beskriver sina upplevelser kring sjukdom, familjeliv och 

sjukvård. Böckerna är skrivna utifrån svensk sjukvård vilket återspeglar syftet och var 

lämpligast för en utökning av forskning i Sverige. 

Utifrån självbiografiska böcker fås den egna skrivna versionen av någons livssituation, 

jämfört med artikelanalys där materialet redan en gång tidigare blivit nedkortat och 

analyserats i meningsenheter samt att viktig information kan ha tagits bort 

(Polit och Beck, 2008). 

Då artiklarna oftast är skrivna på engelska hade det funnits risk för feltolkning av materialet 

då engelska inte är någon av författarnas modersmål.  

En intervjubaserad metod hade kunnat användas till att få fram denna studies resultat, men 

utifrån etiska aspekter valdes självbiografierna som grund. Dahlberg (1993) förklarar att 

användandet av skrivna berättelser bidrar till att datamängden kan bli densamma som vid en 

intervjustudie. Dahlberg (1997) förklarar att vid önskemål om att få en begränsad mängd 

information är självbiografier en lämplig metod i jämförelse med intervjuer då informanterna 

kan hamna utanför ramen för studiens syfte, då de beskriver en upplevelse. 

En analys av självbiografiska böcker kan ge en god inblick i en människas upplevelser 

därmed valdes denna metod för att bäst svara mot syftet.   

 

Sökningen av böcker till studien gjordes på adlibris.com, barncancerfondens hemsida samt i 

BTHs bibliotekskatalog. Det har varit fördelaktigt att använda flera sökbaser då det utökar 

chanser till goda sökresultat. Sökningen i BTHs bibliotekskatalog gav många träffar, dock 

innehöll sökresultatet mycket facklitteratur, som uteslöts då det inte var relevant till studien. 

Andra sökbaser kan möjligtvis ha bidragit till andra sökresultat.  
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I boken Den vita tigern – När Cecilia fick cancer (Fellenius, 2002) överlever flickan sin 

cancer i jämförelse med Det är ju cancer – Om att fylla vår dotters dagar med liv (Karlsson, 

2005) och i En ängel till låns (Milton, 2011) där barnen dör. Den vita tigern – När Cecilia 

fick cancer (Fellenius, 2002) är en samling av anteckningar som pappan skrev under sitt 

barns sjukdomstid och de två andra böckerna är skrivna efter att barnen gått bort. Då den ena 

boken är en samling av anteckningar under sjukdomstiden, med känslor av en oviss framtid 

hade inte detta någon påverkan på resultatet. Hade föräldern emellertid skrivit boken efter 

sjukdomstiden och med vissheten om att dottern skulle överleva hade känslorna och 

upplevelserna troligtvis varit annorlunda.  

 

Vid analys av självbiografiska böcker finns risk för en latent analys (Willman et al., 2006). 

För att vidga resultatet kan en tolkning av innehållet ske men för att få ett konkret och korrekt 

resultat har en manifest analys följts (Polit och Beck, 2008). De meningsenheter som tagits ut 

och krävt tolkning har tagits bort efter hand. De tre böckerna lästes av båda författarna, 

därefter lästes böckerna igen och samtidigt valdes meningsenheterna ut. Om böckerna lästs 

individuellt kan omfattningen av meningsenheter minskats samt att betydelsefulla 

meningsenheter kan ha missats. Analysförfarandet har dock skett gemensamt och på så sätt 

underlättat då författarna haft möjlighet att diskutera relevans av meningsenheter. Resultatets 

trovärdighet kan på så sätt anses ha ökat (Dahlberg, 1997)  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att föräldrar anser att personalen inom barncancervården i Sverige oftast har 

god kompetens, dock upplever de även att det finns brister hos personalen. Föräldrarna i 

böckerna visar på en tydlig påverkan av miljön vilken kan upplevas som både positivt och 

negativt. Föreliggande studie kan ge sjuksköterskan en insikt i hur barncancervården i 

Sverige upplevs av föräldrar till barn med cancer och hur hon ska bemöta och etablera en 

relation till föräldrarna på ett optimalt vis. Studien visar även hur viktigt det är att 

sjuksköterskan inte enbart ser till patienten, men även de andra i patientens omgivning, i det 

här fallet föräldrarna. Resultatet visar på vad föräldrar anser vara viktigt för en god 

upplevelse av barncancervården, de beskriver även brister som bör uppmärksammas hos 

personal inom barncancervård. 
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Resultatet visade att föräldrarna upplevde att de fick ett stort stöd från personalen att hantera 

sin situation. De kände ett stöd när personalen hjälpte dem att kommunicera med deras barn 

då de själva upplevde det svårt. Det här visar att barncancervården i Sverige uppnår det som 

eftersträvas enligt Socialstyrelsen (2009) det vill säga att ha en helhetssyn och inte enbart se 

till patienten. Holm et al. (2003) beskriver att respektera och stötta familjen är en grundpelare 

inom familjefokuserad vård. Detta visar sig i resultatet genom att samtliga föräldrar upplevt 

att de fått stöd. Hughes (2006) beskriver att det är viktigt för föräldrar att sjuksköterskor 

underlättar och ger ett känslomässigt stöd utifrån föräldrarnas behov. Stöd till föräldrar är en 

viktig del inom familjefokuserad vård (ibid.). Enskär et al. (1997) visar i sin studie att 

föräldrar i Sverige inte får tillräckligt med stöd utan anser att de velat bli erbjudna mer stöd 

(ibid.). Det här visar sig vara motsägelsefullt med resultatet i den här studien. Man kan dock 

tänka sig att vården ständigt utvecklas och att utvecklingen har pågått under en längre tid. 

Dessutom måste det påpekas att den här studien enbart grundar sig på tre föräldrars 

upplevelser och att studien inte är kvantitativ 

 

Resultatet visade att föräldrarna ansåg det vara en trygghet att träffa samma personal och att 

man fick en nära kontakt med dem. Om den här tryggheten till personalen saknades visade 

det sig att föräldrarna hade svårt att lämna över ansvaret för sitt barn till okänd personal. 

Saknades tryggheten fanns där ingen tillit till personalen vilket även framkom i resultatet. 

Detta visar sig vara en gemensam nämnare då Espezel och Canamcs (2003) studie då de 

beskriver att föräldrar tyckte det var positivt att alltid känna personalen och träffa få nya 

ansikten. Att sjuksköterskan visade ett engagemang i att lära sig om barnets tillstånd visade 

sig även vara en viktig del till att föräldrar skulle känna sig bekväma med situationen (ibid.). 

Enligt Law et al. (2005) är en god relation mellan föräldrar och sjukvårdspersonal en viktig 

detalj i familjefokuserad vård (ibid.).   

 

I resultatet framkom det att föräldrarna upplevde personalen som kompetent. Föräldrarna 

upplevde att personalen visade stöd och ingav trygghet vilket man upplevde som positivt. 

Föräldrarna upplevde till viss del att personalen var välkomnande och de kände så pass stor 

tillit att det var bekvämt att kunna luta sig mot dem i svåra situationer. Hughes (2006) menar 

att föräldrar vill ha en stabil och säker relation till någon i sjukvårdspersonalen, någon som de 

kan dela med sin oro till (ibid.).  

Det framkommer också i denna studie att man upplevde brister hos personalen. I resultatet 

framgick det att man upplevde att personalen vid vissa situationer saknade kunskap och inte 
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skötte sina arbetsuppgifter.Tidigare studie har visat att det är viktigt att sjuksköterskan visar 

att hon har goda kunskaper för att föräldrar ska känna förtroende för vården. (Espezel & 

Canmac, 2003). Detta får naturligtvis konsekvenser för patienten om föräldrarna inte känner 

någon trygghet, då denna känsla skulle kunna påverka barnen negativt. För sjuksköterskan 

kan det vara viktigt att fånga upp en sådan otrygg känsla hos föräldrarna och förklara vad 

som gått fel och visa att man tänker åtgärda detta.  

 

I denna studie framträder också miljön som en viktig faktor, med både positiv och negativ 

påverkan på föräldrarnas upplevelser. I en av böckerna beskrev en förälder synen av 

utrustningen på sjukhus som hemsk, men att de förstod att utrustningen var nödvändig för 

behandlingen av deras barn. Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002) beskriver att föräldrar får 

sina intryck av allt i omgivningen på sjukhus, som till exempel synen av okända apparater 

(ibid.). 

Något som återspeglas i böckerna är trots att miljön på sjukhusen beskrivs som tråkig och 

gammal påverkades det till det bättre på grund av vänlig och omtänksam personal.  

Det här stärks av Espezel och Canamcs (2003) studie där de förklarar att den fysiska 

omgivningen på sjukhus oftast beskrivs som opersonlig och tråkig, däremot påverkas den av 

en god relation med sjuksköterskan. 

Man kan anta att om miljön upplevs som tråkig och skrämmande av föräldrarna skulle 

familjefokuserad vård kunna försvåras genom att intrycken av mötet med barncancervården 

blir negativt. Detta kan medföra att det ställer högre krav på sjuksköterskan positiv relation 

och att samarbetet med föräldrarna försvåras. 

 

I resultatet framkom det att föräldrar upplever det som en trygghet att ha sjukhuset på nära 

håll och även att kunna hålla en god kontakt med sjukhuset när de inte befinner sig på plats.  

Föräldrarna beskriver att det var jobbigt att befinna sig långt ifrån sjukhuset om något skulle 

inträffa som de själva inte hade kontroll över. Detta styrks av Scott-Findlay och Chalmers 

(2001) som fann i sin studie att föräldrar upplevde det som en otrygghet att befinna sig långt 

ifrån sjukhuset (ibid.). Detta ställer stora krav på sjuksköterskan att skapa en lika stor 

trygghet för alla oberoende av avståndet till sjukhuset. 
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Slutsats 
Den här studien ger ökad förståelse kring hur föräldrar upplever den svenska 

barncancervården på sjukhus då deras barn haft en cancersjukdom. Den ger en inblick i 

föräldrarnas upplevelser och indirekt får sjukvårdspersonal guidning för att kunna bemöta 

och stötta föräldrar optimalt. I studien framgår det att föräldrar upplever att personalen till 

stor del är kompetent till exempel när de ger stöd vid svåra situationer och när personalen 

visade empati. Samtidigt upplevde föräldrarna att det förekom brister hos personalen, som 

fick dem att känna en otrygghet. De tre föräldrarna lägger stor vikt på att beskriva 

sjukhusmiljön i sina böcker. Miljön upplevdes både positivt och negativt, till exempel när de 

skriver att de känner en rädsla inför avdelningen och hur de beskriver att ett rum kan 

upplevas som tryggt. 

 

Studien blir indirekt en utvärdering av hur pass bra familjefokuserad vård är implementerad 

inom den svenska barncancervården. Den här studien har påvisat att det finns 

problemområden inom barncancervården i Sverige. Problem har identifierats och kan leda till 

en vidare utveckling av den svenska barncancervården och förhoppningsvis till ett 

förbättringsarbete. De problem som kräver mer forskning är främst hur bemötandet från 

personal och utformningen av miljön, kan förbättras för att underlätta för hela familjen att 

vara delaktiga i barnets vård. Detta är ett av målen för familjefokuserad vård. 

 

Vidare studier av intresse hade kunnat vara baserade på intervjuer med fler deltagare. Genom 

att ställa frågor mer riktade till problemområdet hade forskningen inom området fått en större 

bredd och trovärdighet. Mer forskning utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv hade varit 

nödvändig, till exempel en utvärdering av deras kunskaper kring familjefokuserad vård inom 

barncancervården i Sverige. 
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Bilaga 1:1(4)- Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Det blev ytterligare en natt på neurokirurgen. Vi 
blev oerhört väl omhändertagna och det betyder 
mycket för oss. Några att stötta sig mot när man 
känner att benen inte bär.”  

De blev väl omhändertagna, 
några att stötta sig mot. 

Stöd av personal Gav stöd Kompetent personal 

”En undersköterska ledde mig in på ett rum och 
talade visa ord till mig angående Calles 
tarmblödningar. Vilka orden var kommer jag inte 
ihåg men minns att de fick mig att hämta krafter 
igen.” 

Undersköterskan gav henne nya 
krafter. 

Hjälpsam personal Gav stöd Kompetent personal 

”Vi transporterades till IVA, där vi fick god hjälp 
och någon som dygnet runt vakade över en utmattad 
Calle.” 

På IVA fick de god hjälp. God hjälp Gav stöd Kompetent personal 

”Vi blev varmt emottagna och visades till vårt rum.  De blev varmt emottagna. Bra bemötande Välkomnande Kompetent personal 

”Det första ansikte som mötte oss där var Gullans. 
Har du någon gång mött detta, eller ett ansikte 
liknande det som tillhör Gullan på 16b, då kan du 
inte ta miste på vart du hamnat. Då har du hamnat 
helt rätt. Då kan du vara säker på att du är 
välkommen!” 

Gullans ansikte fick honom att 
känna sig välkommen. 

Bra bemötande Välkomnande Kompetent personal 

”Det var alltid skönt att träffa någon som vi redan 
kände och som vi hade förtroende för.” 

Skönt att träffa personal de 
kände och hade förtroende för. 

Förtroende Ingav en tillit Kompetent personal 
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Bilaga 1:2(4) Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Efter nyår var förberedelserna inför 
benmärgstransplantationen i fullgång. Vi visste att 
läkarna jobbade med det. Det gjorde oss lugna.” 

Lugna över att de visste att 
läkarna jobbade för att hjälpa 
dem. 

Lugn av personal Ingav en tillit Kompetent personal 

”Vi hade fått mycket information av läkare och 
sjuksköterskor. Alla var angelägna om att vi skulle 
förstå, och att vi frågade om något var oklart. Vi 
kände oss trygga tillsammans med dem.” 

Mycket information där 
personalen var angelägna om att 
de skulle förstå. De kände då en 
trygghet. 

Trygghet Ingav en trygghet Kompetent personal 

”Den första dagens dåliga intryck ändrades med 
tiden som tur var. Efter ett tag lärde vi oss att även 
tycka om transplantationsavdelningen. De som 
jobbade där var alla fantastiskt, duktiga och kunde 
sina saker. De fick oss att känna oss trygga och 
omhändertagna på bästa sätt.” 

Personalens kunskap, 
engagemang och bemötande 
fick dem att känna sig trygga. 

Trygghet Ingav en trygghet Kompetent personal 

”Jag kände mig omgiven av en värme i korridoren 
denna gång. En värme och sympati som kom från 
människorna i de vita och ljusblå sjukhusrockarna. 
Ja, en stor eloge till dessa människor på avdelning 
15. Det var de som gav oss den stora lyckosparken 
inför denna resa.” 

De kände en värme i korridoren. 
Han kände värme och sympati 
från personalen. En stor eloge 
till de människorna på avdelning 
15. 

Värme och sympati från 
personalen 

Visade empati Kompetent personal 

”På sjukhuset var de fantastiska. Vi fick många 
kramar och alla var ledsna över att Lina var sjuk och 
tillbaka på sjukhuset igen.” 

Personalen var fantastisk. Även 
de var ledsna för Linas skull. 

Personal empati Visade empati Kompetent personal 

”Vad som också gör mig ursinnig är att det inte 
fanns dokumenterat i Calles journal. Det är vår 
skyldighet som vårdpersonal att dokumentera under 
ett arbetspass.” 

Det fanns inte dokumenterat 
vilket gjorde henne ursinnig. 
Vårdpersonalens skyldighet att 
dokumentera. 

Ursinnig pga personal Personalen skötte inte sitt 
jobb 

Brister hos personal 

”Jag kände deras oro och de har även sagt i 
efterhand att det var oroliga. De hade inte 
erfarenheten av så svårt sjuka barn. För oss föräldrar 
kändes det oerhört otryggt i deras handlande.” 

Hon kände deras oro, det kändes 
otryggt i deras handlande. 

Oro över handlande Otryggt handlande Brister hos personal 
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Bilaga 1:3(4) Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Deras ursäkt var att han var så besvärlig att byta på, 
då han inte ville ligga still eller alltid låg på mage. 
Om jag var arg!” 

Deras ursäkt var att han var 
besvärlig, hon var arg. 

Ilska över personal Personalen skötte inte sitt 
jobb 

Brister hos personal 

”Bara av vederbörandes attityd surnade jag till 
ganska snabbt. Han ville göra på sitt sätt som han 
alltid hade gjort. Men behandlingen av varje patient 
är individuell och vi hade alla klart för oss att allt 
går så mycket bättre om en läkare lyssnar till sin 
patient. Han gjorde på sitt sätt. Det blev inte heller 
bra.” 

Allt går bättre om läkaren 
lyssnar på sin patient. Han 
gjorde på sitt sätt och det blev 
inte bra.  

Handlade fel Otryggt handlande Brister hos personal 

”Hatet växte i mig, ska det vara så svårt att sätta en 
sond så ska jag göra det själv nästa gång, tänkte 
jag.” 

Hon kände hat och ville sätta 
sonden själv nästa gång. 

Avsaknad av 
kompetens 

Bristande kunskaper Brister hos personal 

”Vissa säger att det märks på vården. Ja, jag menar 
detta med semestervikarierna. Nyss talade jag med 
en mamma som tyckte att de verkligen fick ligga på 
för att saker och ting skulle bli gjorda på rätt sätt när 
det gällde hennes sons behandling. Det är så sant att 
vi föräldrar får ligga på ibland för att 
uppmärksamma personalen om våra barns behov 
och påpeka de missar och brister som vi blir utsatta 
för.” 

De tycker att de får ligga på 
personalen för att saker och ting 
ska bli gjorda. Uppmärksamma 
personalen om de missar och 
brister de blir utsatta för. 

Misstag av personal Bristande kunskaper Brister hos personal 

”En undersköterska som inte alls var särskilt vänlig 
eller hjälpsam tog emot oss. Jag kände mig 
övergiven, ledsen och undrande.” 

Det dåliga bemötandet fick 
henne att känna sig övergiven, 
ledsen och undrande. 

Dåligt bemötande av 
personal 

Dåligt bemötande Brister hos personal 

”Men sättet han formulerade sig på gjorde att jag 
kände avsky.” 

Men sättet han formulerade sig 
på fick henne att känna avsky. 

Ilska Dåligt bemötande Brister hos personal 

”Tillbaka till Linas trygghet. På sjukhuset var det 
bara att trycka på den röda knappen i rummet om 
något skulle hända.” 

Trygghet att trycka på den röda 
knappen om något skulle hända 

Tryggt att vara på 
sjukhus 

Trygghet på sjukhus Miljöns påverkan 
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Bilaga 1:4(4) Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Hissen var inredd som ett stall, så urlöjligt, tänkte 
jag. Vad spelar det för roll, vi är på ett sjukhus och 
allt jag vill är att komma till min pojke så fort som 
möjligt. Samma hiss har jag åkt vid flera tillfällen 
senare, likt andra hissar som är inredda på samma 
sätt. Tankarna om hissen ändrades allt eftersom, det 
är ju faktisk ganska trevligt.” 

Hissen var inredd som ett stall, 
urlöjligt. Vad spelar det för roll? 
Tankarna om hissen 
förändrades, ganska trevligt.  

Trevlig miljö på 
sjukhus 

Trevlig miljö Miljöns påverkan 

”Väntsalen på strålenheten är nog den mest 
behagliga miljö jag någonsin sett på ett sjukhus. Det 
var som en trädgård, en park. Mängder med träd, 
parkbänkar och högt i tak. Taket bestod av glas så 
solen om den nu var framme kunde lysa på oss. I 
träden hängde apor (dock ej riktiga) men det var 
faktiskt väldigt gemytligt.” 

Behaglig miljö på strålenheten. 
Gemytligt. 

Miljön var behaglig Trevlig miljö Miljöns påverkan 

”Det som kändes jobbigt var att avståndet till 
sjukhuset var så långt om något skulle inträffa. Vi 
var vana att kunna vara på sjukhuset efter en 
halvtimme, nu var vi flera timmar därifrån.” 

Jobbigt att avståndet till 
sjukhuset var långt, de var vana 
vid att vara nära sjukhuset. 

Närhet till sjukhuset En god tillgänglighet till 
sjukhuset 

Miljöns påverkan 

”Sjukhusmiljön är det tråkigaste som finns.” Sjukhusmiljön är tråkig Tråkig miljö Tråkig miljö Miljöns påverkan 
”Jag kände rädsla, rädsla inför denna avdelningen.” Hon kände rädsla inför 

avdelningen. 
Rädsla Rädsla inför sjukhusmiljön Miljöns påverkan 
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