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SAMMANFATTNING 
Att få beskedet att ens barn kommer att dö är en mardröm för alla föräldrar. Detta 
besked drabbar hela familjen och inte enbart den sjuke. Hur en förälder upplever 
en sådan situation kan bero på olika faktorer exempelvis vilken religion de tillhör 
eller tidigare erfarenheter av döden. Som anhörig till någon döende har man krav 
på sig i en pressad och oviss situation och detta kan orsaka olika sorters 
påfrestningar. Vanliga påfrestningar är känslan av maktlöshet, fruktan, ilska och 
sorg. Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser kring 
situationen av att ha ett barn som kommer att dö i en dödlig sjukdom. Detta är en 
kvalitativ litteraturstudie där en granskning av två självbiografiska böcker är 
gjord. En innehållsanalys som inspirerats av Krippendorff utfördes. I denna analys 
är begreppen meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori centrala. Analysen gav åtta stycken upplevelsekategorier. Resultatet visar 
att föräldrar till barn som ska dö exempelvis kan uppleva känslor som sorg, 
frustration, acceptans och i vissa stunder även lycka trots den svåra situationen. I 
samband med sitt barns död kan olika sorters känslor uppstå. Ofta upplevs samma 
sorts känsla av föräldrarna fast de yttrar sig ibland på olika sätt. Det är viktigt med 
fortsatt forskning i detta ämne då vi som personal inom vården någon gång 
kommer att komma i kontakt med dessa föräldrar. 
Nyckelord: barn, barncancer, dödlig sjukdom, föräldrar, upplevelser  
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INTRODUKTION 
Enligt Fridegren och Lyckander (2001) är det föräldrars värsta mardröm att inse 
att deras barn kommer att dö före dem. Ett besked om att ett barn har drabbats av 
en dödlig sjukdom påverkar inte bara barnet utan också dess föräldrar och andra 
anhöriga. Därför är även stöd till föräldrarna med barn som kommer att dö väldigt 
viktigt. Genom att hjälpa föräldrarna att hantera situationen hjälper man även 
barnet (Fridegren & Lyckander, 2001). När en döende patient vårdas fokuserar 
man oftast på patienten och därav glömmer man bort de anhöriga (Cerza Kolf, 
2001).  Av denna orsak vill vi med denna studie undersöka hur föräldrar med barn 
som kommer att dö i en dödlig sjukdom upplever sin situation. 
 

BAKGRUND 
Föräldrar till barn som kommer att dö hanterar situationen på olika sätt beroende 
på vilken kultur de kommer ifrån, vilken religion de tillhör samt tidigare 
erfarenheter av sjukdom och död (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Enligt 
Birgegård och Glimelius (1991) är det viktigt för anhöriga till personer som ligger 
inför döden att få vara delaktiga i omvårdnaden av den döende. På grund av den 
sorg och kris som de anhöriga lever i är det av stor vikt för vårdpersonalen att 
tänka på att dessa anhöriga, på grund av deras sorg, också är patienter som 
behöver hjälp och stöd. Anhöriga i en extremt pressad situation som denna 
behöver själva samtal, samtal som inte inkluderar den döende patienten. De 
anhöriga behöver få prata om sina känslor angående den sorg, ångest och rädsla 
som de bär på. Det kan kännas bra för dem att få berätta om dessa känslor för 
någon som står utanför situationen. Men när dessa känslor väl är 
uppmärksammade är det viktigt att det finns en bra kommunikation mellan 
patienten och den anhöriga, så att inga missförstånd uppstår. Det är även av stor 
vikt att de anhöriga får mycket information om behandlingar och få vara delaktiga 
i andra viktiga beslut. Information och delaktighet skapar trygghet vilket är en 
viktig faktor i denna allvarliga situation (Birgegård & Glimelius, 1991). Det är 
viktigt för föräldrar till sjuka barn att de får vara delaktiga i vården då detta skapar 
en trygghet hos föräldern (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 
 
Enligt Cullberg (1986) kan bakgrunden till att det anses som opassande och ibland 
omöjligt att prata med sitt barn om döden vara föräldrarnas egen förnekelse och 
rädsla inför att de själva en dag kommer att dö. Edwinson Månsson och Enskär 
(2008) menar att sjukhusvistelsen kan upplevas som stressande och orolig för 
föräldrar är väl känt. Denna stress och oro kan i sin tur leda till överbeskyddande 
av barnet vilket kan påverka det. Beroende på barnets ålder och tidigare 
erfarenheter upplevs sjukhusvistelsen olika därför är det viktigt att föräldrarna till 
barnet känner trygghet för att kunna hjälpa sitt barn (Edwinson Månsson & 
Enskär, 2008). 
 
Cancer – en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn 
Enligt Hammarberg (2005) är barnkonventionens definition av barn människor 
under 18 år om barnet inte blivit myndigt genom nyttjande av lagar gällande barn 
(Hammarberg, 2005).  
Under året 2007 var en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn död i samband 
med tumörsjukdomar, detta enligt Socialstyrelsen (2009). Andra vanliga 
dödsorsaker var yttre orsaker till sjukdom och död samt medfödda missbildningar, 
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deformiteter och kromosomavvikelser. Yttre orsaker är exempelvis olyckor och 
våld (Socialstyrelsen, 2009).  I slutet på 2008 fanns det 2 048 447 barn i Sverige 
(Statistiska Centralbyrå, 2009). Under året 2006 insjuknade 231 barn mellan 0 – 
14 år i någon form av cancer. Av dessa 231 barn avled 46 stycken, vilket 
motsvarar ca 20 % (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2009).   
 
Att få cancer som barn kan skilja sig från att få cancer som vuxen. Många vuxna 
drabbas av cancer p.g.a. deras livsstil exempelvis rökning, kost, hormoner och 
solning. Andra orsaker till att vissa drabbas av cancer kan vara en längre tids 
exponering av vissa kemikalier (Strang, 2004). Barn däremot drabbas oftast inte 
av samma sorts cancer som vuxna utan barncancer uppstår genom andra faktorer. 
Vilka dessa faktorer kan vara är fortfarande ej kända (Edwinson Månsson & 
Enskär, 2008). 
 
Ett cancerbesked påverkar inte bara den sjuke utan hela familjen. Cancer är en 
familjesjukdom som de anhöriga känner sig hjälplösa och maktlösa inför.  Som 
anhörig ställs man också inför en sorg över en eventuell förlust av den sjuke. Det 
finns många känslor runt ett cancerbesked, exempelvis rädsla, ångest och oro 
(Cullberg Weston, 2001).  
 
I en studie gjord av Dighe, Jadhav, Muckaden och Sovani (2008) som gjorts för 
att belysa föräldrars oro och upplevelser kring sitt barns obotliga cancer visade det 
sig att de föräldrar som intervjuades sörjde sina barn på olika sätt. En av de 
vanligaste känslorna som föräldrarna i studien hade var sorg. De kände även 
hjälplöshet, oro och hopp om alternativa behandlingar. Barnen till föräldrarna 
vårdades palliativt på ett sjukhus. Det framkom att de flesta av föräldrarna inte 
pratade med sina barn om sjukdomen eller om döden. Många av syskonen till de 
sjuka barnen blev sällan eller aldrig informerade om allvaret i situationen, inte av 
föräldrarna, och de blev heller inte riktigt involverade i omsorgen av sitt syskon 
(Dighe, Jadhav, Muckaden & Sovani, 2008). 
 
Upplevelser vid livets slutskede 
Enligt Kirkevold och Strömsnes Ekern (2002) kan synen på livets slutfas vara 
olika beroende på om du är patient, anhörig eller vårdpersonal. För vårdpersonal 
är slutfasen ett faktum när vården går från botande till lindrande, men för patient 
och anhöriga är ibland denna övergång inte så tydlig. Detta kan skapa ovisshet för 
många.  Som anhörig har man olika krav i en sådan pressad och oviss situation, 
och detta kan orsaka olika påfrestningar. Vanliga påfrestningar kan yttra sig i 
känslor som t.ex. maktlöshet, fruktan, ilska och sorg (Kirkevold & Stömsnes 
Ekern, 2002). Enligt Kirkevold och Stömsnes Ekern (2002) finns det studier som 
visar att anhöriga till patienter i livets slutskede har en ökad sjukdomsförekomst 
och dödlighet än den övriga befolkningen. Det glöms ofta bort att anhöriga måste 
hantera både sina egna och patientens känslor (Kirkevold & Stömsnes Ekern, 
2002).  
 
I en studie gjord av Monterosso och Kristjanson (2008), som pågick under två års 
tid och byggde på föräldrars förståelse av och erfarenheter kring den palliativa 
vården av deras barn, framkom det att i de flesta fall insåg inte föräldrarna att 
deras barn kommer att dö förrän barnens mentala förmåga var kraftigt nedsatt.    
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Teoretisk referensram 
Vi har valt att använda oss av Benner och Wrubels (1989) omvårdnadsteori. 
Omvårdnadsbehovet uppkommer genom en förändring i en människas liv t.ex. vid 
förlust av ett barn. Patienter kan uppleva stress i anslutning till sviktande hälsa, 
sjukdom eller förlust. Det som är viktigt för individen hotas och hon eller han kan 
inte längre fungera fritt och obehindrat.  
 
Att förlora ett barn är en stor förlust för föräldrarna och detta gör att deras 
livssituation förändras och att de inte längre kan fungera som tidigare. Benner och 
Wrubel använder sig av begreppet välbefinnande, istället för hälsa och ohälsa. 
Hälsa kopplas ofta till fysiskt och psykiskt normalvärde, och är därför mindre 
lämpligt att använda vid beskrivning av en individs upplevda hälsa. Benner och 
Wrubel definierar välbefinnande som ett samband mellan en persons upplevelser 
och det som han eller hon upplever och gör. Sjuksköterskan ska försöka lindra och 
förstå individers sorg och förtvivlan, hon ska hjälpa individen att hantera 
situationen och främja det som är viktigt för honom eller henne (Benner & 
Wrubel, 1989).  
 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser kring situationen av 
att ha ett barn som kommer att dö i en dödlig sjukdom.  
 

METOD 
Studien är litteraturbaserad och vi använde oss av självbiografiska böcker. Dessa 
böcker belyste föräldrars upplevelser kring sitt barns kommande död.  
 
Urval 
Vi kontaktade skolbibliotekets personal som visade oss hur en av skolans databas 
för böcker fungerade. Den databas som kom att bli aktuell var LIBRIS. Vi gjorde 
en sökning på LIBRIS med sökordskombinationerna barncancer – patient – 
biografi. Denna sökning gav oss 18 träffar varav 12 olika titlar. Av dessa 12 titlar 
valdes fyra stycken ut som var inom ramen för våra kriterier.  
 
Inklusionskriterierna som vi utgått ifrån är följande: barncancer, döende barn och 
biografier skrivna av föräldrar till barn mellan 0-18 år.  
Exklusionskriterierna är följande: böcker skrivna före år 2000 samt de böcker som 
handlar om barn som har överlevt sin sjukdom. 
 
De fyra böcker som valdes ut var ”Inuti sorgen: Berättelsen om Joel” av Tord 
Andersson (2004), ”Kämparnas konung: Berättelsen om Ivar – en stor, liten 
person” av Helen Wirén (2000), ”Det är ju cancer: Om att fylla vår dotters dagar 
med liv” av Anki W. Karlsson (2005) och ”Flickan med de röda skorna: 
Berättelsen om min älskade flicka som dog i cancer” av Maria Housden (2003). 
 
Dessa fyra böcker granskades utifrån kriterierna och syftet.  Efter detta valdes 
slutligen två böcker ut som passade vårt syfte. Vi valde bort ” Kämparnas konung: 
Berättelsen om Ivar – En stor, liten person” p.g.a. att döden kom plötsligt och på 
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så sätt hann föräldrarna inte uppleva och reflektera över barnets kommande död. 
Vi valde även bort boken ”Inuti sorgen: Berättelsen om Joel”. Denna bok valdes 
bort p.g.a. att den ”hoppar” mycket fram och tillbaka i tiden och man har svårt att 
få en uppfattning om när pojken är sjuk, dödssjuk eller död. Det var svårt att finna 
föräldrarnas upplevelser. 
 
De böcker som vi slutligen har använt oss av är: 
Flickan med de röda skorna: Berättelsen om min älskade flicka som dog i cancer. 
Skriven av: Maria Housden  
Denna bok handlar om en amerikansk mamma, författaren, som beskriver tiden 
mellan det att hon får veta att hennes 3-åriga dotter har cancer och fram till 
dotterns död. Hon beskriver sina känslor och hur hon hanterat vissa situationer 
kring dotterns sjukdom.  
 
”Det är ju cancer”:  Om att fylla vår dotters dagar med liv. Skriven av: Anki W. 
Karlsson  
Den här boken skildrar en svensk mammas berättelse om hur man hanterar och 
upplever en situation som ingen borde behöva gå igenom. Hennes dotter drabbas 
av cancer vid 7 år ålder. Men det dröjer ytterligare 2,5 år innan dotterns kropp inte 
längre orkar kämpa. 
 
Definition  
I denna studies resultat används begreppen författaren, författarna och föräldrarna 
om samma personer. Dessa personer är de som författat det material som vi har 
analyserat. 
  
Analys  
En analys används för att strukturera upp det material som författare till en studie 
har samlat in. Detta görs för att få en bättre och djupare förståelse för materialet 
(Backman, 1998).  Enligt Graneheim & Lundman (2004) används en kvalitativ 
innehållsanalys vanligtvis inom vårdvetenskap då den fokuserar på tolkning och 
granskning av texter.  
  
Vi har utgått ifrån den analys som Graneheim och Lundman (2004) har anammat. 
Denna analys är inspirerad av den innehållsanalys som Krippendorff (2004) har 
utvecklat. Just denna analys valdes eftersom vi tyckte att den på ett enkelt sätt 
hjälper den som analyserar att komma fram till kategorier (se bilaga). I vårt fall 
handlar dessa kategorier om upplevelser. Genom att vi använt oss av denna analys 
fick vi många ingående kategorier som vi sedan använt oss av. 
  
När text analyseras är det viktigt att vara försiktig med de meningar som plockas 
ut ur texten så att de inte mister sitt sammanhang. En mening står sällan för sig 
själv utan är omgiven av andra meningar som tillsammans bygger upp en särskild 
betydelse. En text kan tolkas på olika sätt av olika personer men detta behöver inte 
vara felaktigt. Det är läsaren som ger texten dess mening och därför finns det 
ingen förutbestämd tolkning (Graneheim & Lundman, 2004).  
  
Vi började med att läsa igenom de utvalda böckerna, som i detta fall utgör 
analysenheterna, för att kunna välja relevanta stycken och meningar som passar 
till vårt syfte. När vi läst klart böckerna valde vi ut viktiga delar ur dem. Kortare 
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stycken eller meningar valdes ut, detta för att innehållet stämde överens med vad 
vi ville uppnå med vårt arbete. Dessa meningar kallas i analysprocessen för 
meningsenheter. I själva analysprocessen kondenserades meningsenheterna och 
blev mer lätthanterliga, men den viktigaste innebörden kvarstod. Eftersom alla 
meningsenheter behöver en kod som sammanfattar dess betydelse gjordes även 
detta. Därefter sorterades alla koder, utifrån sitt innehåll, och placerades i 
underkategorier. Alla dessa underkategorier mynnade sedan ut i en 
sammanfattande kategori. Under hela analysprocessen diskuterade vi för- och 
nackdelar med de meningsenheter som framkom ur böckerna för att sedan komma 
fram till en gemensam texttolkning, kategori, som vi slutligen har använt oss av. 
Nedan visas ett exempel på hur analysprocessen går till. 
 
Tabell 1: Exempel på en analysprocess. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

För oss hade vi hur 
många dagar som 
helst kvar 
tillsammans. Hon 
skulle inte dö.  

Vi hade all tid, 
hon skulle inte 
dö. 
 
 

Hon 
skulle 
inte dö 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 

 

RESULTAT  
Vi kommer att redovisa vårt resultat i åtta olika kategorier. De åtta kategorierna är 
förnekelse, acceptans, lycka, sorg, orättvisa, frustration, hopp och rädsla. Vi 
presenterar dessa åtta kategorier i löpande text samt använder citat för att styrka 
vissa av de upplevelser som framkommit. 
 
Förnekelse  
I analysen kom vi fram till att förnekelse är en återkommande upplevelse.  
Föräldern vill inte inse vad som håller på att hända hennes dotter. Hon förnekar 
hennes sjukdom och intalar omedvetet sig själv att flickan inte håller på att dö. 
Föräldrarna tror hela tiden att dottern ska bli bättre. De ville inte inse vad som 
håller på att hända med deras dotter. De blundar för dotterns sjuka utseende och 
tröstar sig med hoppet om att hon kommer bli bättre. Följande citat visar tydligt 
förnekelsen hos föräldrarna: 
 

”För oss hade vi hur många dagar som helst kvar tillsammans. 
Hon skulle inte dö.”( Karlsson, 2005, s. 199).   

 
Acceptans 
I analysen framkom det att båda författarna till viss del accepterat den situation 
som de lever i. Det visade sig i analysen att tron spelade stor roll för en av 
författarna när kom att handla om att acceptera situationen. Hon visade tidigt i 
sjukdomsskedet att hon inte var rädd för framtiden. Detta bottnar i hennes egen tro 
på ett liv efter döden. Båda författarna accepterar de förändringar som hela tiden 
händer kring dem. Deras liv anpassas efter deras barns sjukdomar och detta gör att 
de blir mer förstående och flexibla. Ingen förälder vill egentligen leva i och 
acceptera en situation som denna men när man väl är mitt uppe i den så accepteras 
den för att det är det enda man kan göra.  
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”Jag såg att hon såg väldigt sjuk ut, människor tittade men jag orkade 
inte bry mig.” (Karlsson, 2005, s. 197). 
 

Lycka  
I analysen visade det sig att båda författarna upplevde lycka vid några tillfällen. 
Lyckan yttrade sig under de stunder då avsaknad av sjukhus- och sjukdomsmiljö 
var tydlig. De kände en känsla av lättnad i en tung situation och beskriver en 
känsla av riktig lycka. Inga funderingar kring sjukdom, behandling, sjukhus, 
sprutor, nålar eller döden fanns. 
 
En av författarna beskriver i en situation hur hon sitter och pratar med en väninna, 
hennes dotter och en vän gräver upp maskar med en pinne i leran och hennes man 
spelar baseball med några barn. Och just i denna enkla, vardagliga och ”normala” 
stund glömmer hon bort Hannahs sjukdom och lidande. Just i denna stund inser 
hon att man kan leva ett ”normalt” liv trots en sådan hemsk tillvaro. 
 

”Det var så märkligt och så fantastisk /…./  jag glömde bort att 
Hannah var sjuk.” (Housden, 2002, s. 108). 

 
Sorg 
Sorg var en återkommande känsla i analysen. Sorgen yttrade sig vid olika 
tillfällen. En av författarna berättar om sorgen hon upplever när hon inser att det 
är ”sista gången” saker händer. Exempelvis skriver författaren så här: 
 

”Jag ville inte släppa taget om henne. Jag ville stanna kvar i den 
här stunden i all evighet.” (Housden, 2002, s. 141). 
 

Författaren inser nu allvaret och inser att Hannah också förstår att hon kommer att 
dö. Detta skapar en stor sorg hos författaren då verkligheten blir tydlig. Analysen 
visar att båda föräldrarna känner stor sorg när de förstår att livet inte blir som de 
tänkt sig. De kommer inte få se sina barn växa upp och detta skapar smärta hos 
föräldrarna. De känner även förtvivlan över att deras barn blivit sjuka och tvingas 
ha ont, vilket också är en slags sorg som föräldrarna bär på. Sorgen är en 
upplevelse som föräldrarna bär på under hela sjukdomstiden. 
 

”När jag såg Maria i köksdörren började jag gråta. Klumpen av sorg 
hade suttit i halsen under hela förmiddagen.” ( Karlsson, 2005, s. 183). 

 
Orättvisa  
författaren känner en stor ilska över den orättvisa som dottern Hannah utsätts för. 
Känslan av frustration över att Hannah lider av både sjukdomen och 
biverkningarna av behandlingen är tydlig. Trots allt lidande kommer sjukdomen 
inte bli bättre, hon kommer att dö, och vägen mot döden är smärtsam och sorgsen. 
Författaren känner frustration över den orättvisa som råder. Hon kan inte förstå att 
en och samma person ska utsättas för både smärta och död. Speciellt inte hennes 
egen älskade dotter. 
 

”Räckte det inte för Gud att Hannah skulle dö.”(Housden, 2002, s. 
116). 
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Frustration 
Författaren känner frustration och även skuld när hon dels önskar att hennes dotter 
inte ska lämna henne och dels önskar sin dotter ett smärtfritt liv. I detta fall går 
inte smärtfrihet hand i hand med livet. Frustation är en slags besvikelse och denna 
besvikelse blir tydlig då författaren ser sitt barn lida men hon känner att hon inte 
kan hjälpa henne. Hjälplösheten skapar ångest och skuld hos föräldern och detta 
skapar samtidigt en frustration över att hon tror att hon inte räcker till och 
samtidigt inte kan tillfredsställa sin dotters behov.  
 

”Det var frustrerande att känna att jag inte kunde göra mer för att 
hjälpa Hannah.” (Housden, 2002, s. 137). 

 
Hopp 
Att känna hopp om något kan förklaras som en önskan om en positiv förändring 
eller att någon som redan finns ska finnas kvar. En av författarna menar att hon är 
medveten om Hannahs kommande död, men trots detta finns det hopp om ett 
mirakel som ska låta Hannah överleva sin sjukdom. Hon menar att så länge 
hoppet finns kvar kan man aldrig ge upp. Hoppet skapar en känsla av lättnad för 
författaren. Detta hopp grundar sig mycket i författarens egen kristna tro och 
därav kommer denna önskan om att ett mirakel ska ske.  
 
Rädsla 
När något upplevs som hotande, i detta fall döden, uppkommer en känsla av 
rädsla. Rädsla är en av de känslor som en av författarna till böckerna upplevt 
under sin dotters sjukdomstid. Författaren är rädd för den kommande förlusten av 
sin dotter och ovetskapen om framtiden. Hon är rädd för den förändring som hon 
vet kommer att ske och som är oundviklig. 
 

”Hur skulle jag någonsin kunna släppa taget om henne?” 
(Housden, 2002, s. 128). 

 

DISKUSSION  
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med en kvalitativ ansats valdes till denna studie då kvalitativa 
ansatser fokuserar på att beskriva personers/individers erfarenheter och dess 
verklighet (Backman, 1998). Denna metod passar studiens syfte då föräldrars 
upplevelser av en situation är central. Vi har använt sig av självbiografiska böcker 
för att belysa enstaka personers, i detta fall föräldrars, upplevelser. Om artiklar 
hade använts hade man fått resultat av någon annan författares tolkning av 
upplevelser och det var inte den här studiens syfte. 
 
Databasen LIBRIS användes vid urvalet av självbiografierna. Fördelarna med 
denna sökmotor var att vi lätt, med hjälp av våra sökord, kunde hitta böcker som 
passade vårt område, dvs. föräldrars upplevelser. LIBRIS gör en bred sökning på 
de flesta av landets bibliotek trots detta kan det ändå finnas risk för att vissa 
böcker missats och detta kan ha påverkat slutresultatet. Resultatet kan ha 
påverkats genom att upplevelser kan ha uteblivits då endast två relevanta böcker 
hittats.  
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Urvalet gjordes med hjälp av vissa inklusions- och exklusionskriterier. Dessa 
kriterier valdes ut p.g.a. att författarna ville begränsa antalet träffar och på så sätt 
få relevant litteratur som stämde väl överens med studiens syfte. Kriterierna som 
användes var väl utformade vilket gjorde att urvalet underlättades och böcker som 
passade vårt syfte lättare kunde hittas. Om vi inte hade begränsat oss till 
exempelvis barncancer och böcker skrivna år 2000 och framåt, skulle det ha blivit 
för mycket material att analysera och tiden skulle inte räckt till. Denna 
begränsning till barncancer kan ha påverkat resultatet då vi troligen missat andra 
föräldrars upplevelser av att ha ett barn som kommer att dö i en dödlig sjukdom. 
 
De två självbiografiska böcker som valdes ut var skrivna av mammor vilket kan 
ha påverkat resultatet i viss mån. Vi tror att mammor och pappor i vissa fall kan 
uppleva känslorna kring sitt döende barn på olika sätt.  I en studie gjord av Clarke, 
McCarthy,  Downie, Ashley och Anderson (2009) framkommer det att föräldrars 
psykiska hälsa påverkas på olika sätt när ens barn drabbas av cancer. Det 
framkom exempelvis att mammorna, i högre utsträckning, visade tecken på 
depression, hopplöshet, ångest och sämre allmäntillstånd än vad papporna gjorde.  
 
Det faktum att endast två böcker har använts i analysen kan ha påverkat resultatet. 
Det finns en risk att kategorier har missats och att de kategorier och upplevelser 
som framkommit hos endast en författare eventuellt kunde ha styrkts och fått ett 
mer vetenskaplig innehåll om vi använt oss av flera böcker. Men trots detta anser 
vi att vi fått tillräckligt med information för att få ett relevant resultat. Författarna 
till böckerna har skrivit dessa efter det att barnen har dött. Detta har troligen 
påverkat deras upplevelser i vissa situationer när det handlar om att gå tillbaka i 
tiden och komma ihåg vad det var som hände.    
 
Förförståelse 
Trots att vi inte själva är föräldrar hade vi en viss förförståelse angående de 
upplevelser som föräldrar till döende barn kan känna. Att dessa föräldrar kan 
känna exempelvis sorg och frustration var något som vi hade reflekterat över 
innan analysen påbörjade dock framkom flera kategorier som förvånade oss. En 
av dessa kategorier var lycka. P.g.a. detta tror vi inte att vår förförståelse har 
påverkat analysen avsevärt. 
 
Resultatdiskussion 
Det resultat som framkom genom analysen av de två självbiografiska böckerna 
var inte överraskande för oss. Att föräldrar som håller på att förlora sina barn i en 
obotlig sjukdom kan känna exempelvis sorg, rädsla och frustration över 
situationen var inte ett oväntat resultat.  
 
Något som förvånade oss var att vi fick fram ordet lycka i analysen. Trots att 
föräldrarna levde i en pressad situation kunde de känna lycka då de glömde bort 
sitt barns sjukdom. Detta resultat har inte gått att styrka med vare sig böcker eller 
vetenskapliga artiklar. Vi tror att en anledning till att det är svårt att hitta lycka i 
tidigare resultat kan vara att föräldrar som deltar i studier inte reflekterar över små 
stunder av lycka. Den känsla av lycka som föräldrarna kände var inte lycka över 
den svåra situationen, utan lycka trots den svåra situationen. Lyckan var inte en 
bestående känsla utan uppkom enbart i få situationer, när familjen levde ett 
”vanligt” liv.   
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Resultatet visar på att föräldrar till barn som kommer att dö kan uppleva en känsla 
av sorg. Denna sorg yttrar sig delvis genom att föräldrarna inser att de inte 
kommer att få se sitt barn växa upp. Detta styrks av Cullberg Weston (2001) 
eftersom han menar att ett cancerbesked drabbar en hel familj och inte enbart den 
sjuke samt att de anhöriga sörjer inför en kommande förlust. Även Steele (2005) 
tog upp i sin studie att sorg och rädsla var känslor som följde sjukdomsförloppet. 
Birgegård och Glimelius (1991) nämner att det är viktigt för vårdpersonal att 
känna till anhörigas sorg. Detta är viktigt att känna till då även anhöriga ibland 
behöver stöd och hjälp. 
 
Vidare visar vårt resultat att föräldrar i en ansträngd situation kan acceptera den. 
Genom att acceptera förändringen och anpassa sig till barnets sjukdomssituation 
kan denna ovanliga tid bli en vardag för familjen. Detta styrks i en studie gjord av 
Steele (2005) vars resultat visar att föräldrar skapar mening i tillvaron trots 
förändringarna.  
 
Resultatet i studien visar att religion hade en viss påverkan på hur man upplever 
situationen av att ha ett döende barn. Vidare visade analysen att den författaren 
som hade en stark kristen tro hade en slags acceptans till tanken på att hennes 
dotter skulle dö, men samtidigt hade hon även ett hopp om att något 
övermänskligt skulle ske. Föräldrarna tror att dottern ska leva vidare i en ”annan 
värld”, vilket vi tolkar som religionsbetingat. Detta stämmer överens med vad 
Edwinson Månsson och Enskär (2008) skrivit om i sin bok. De menar att föräldrar 
kan uppleva en situation olika beroende på exempelvis vilken tro de har eller 
vilken kultur de tillhör. Chao-Hsing Yeh (2001) skriver i sin studie om föräldrars 
tro och hur den kan påverka hanteringen av sitt barns cancerbesked. Ett av 
resultaten som författaren kom fram till var att trots att många av föräldrarna ville 
få hjälp genom västerländsk medicin sökte dessa föräldrar även svar i sin egen tro.  
 
Precis som i en studie som gjorts av Dighe, Jadhav, Muckaden och Sovani (2008) 
har vi kommit fram till att föräldrar upplever och känner sin sorg på olika sätt och 
detta kan bero på många yttre omständigheter. Detta styrks även av Edwinson 
Månsson och Enskär (2008) då de menar att tidigare erfarenheter av sjukdom och 
död påverkar sättet att hantera en situation.  
 
Vårt resultat visar att föräldrarna till viss del upplever att de accepterat situationen 
och de förändringar som sker pga. deras barns sjukdom. Den svåra situation som 
föräldrarna befinner sig i påverkar dem så att de accepterar förändringarna på ett 
sätt som de kanske inte skulle göra om de hade ett friskt barn. Sjukdomen hotar 
deras barn och hotet gör att de inte kan leva som tidigare. Enligt Benner och 
Wrublers (1989) omvårdnadsteori påverkas människan av en förändrad 
livssituation. Vidare beskriver Benner och Wrublers (1989) hur begreppet 
välbefinnande används som ett samband mellan vad en person upplever och gör. 
Detta anser vi är välpassande då föräldrarnas upplevelser beskrivs och deras 
välbefinnande är av stor vikt. 
 
Slutsats 
Föräldrar till barn som kommer att dö kan uppleva samma situation på olika sätt. 
Känslorna i situationen är ofta desamma fast kan ta sig olika uttryck. Dessa 
känslor kan påverkas av exempelvis vilken tro föräldrarna har. Några av de 
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upplevelser som framkom var förnekelse, acceptans, sorg och lycka. Som 
vårdpersonal och andra inblandade är det viktigt att kunna förstå och känna sig in 
i föräldrars upplevelser kring sitt barns kommande död. För att sedan kunna stödja 
och hjälpa dessa föräldrar är det viktigt att forskning utförs inom området. Om 
forskning sker inom området kan vårdpersonal och andra involverade ta del av 
den och då på ett lättare sätt förstå dessa föräldrar. 
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BILAGA  
 

Analys av text 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För oss hade vi hur 
många dagar som 
helst kvar 
tillsammans. Hon 
skulle inte dö.  

Vi hade all tid, 
hon skulle inte 
dö. 
 
 

Hon 
skulle 
inte dö 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 

Jag låg bredvid 
henne med hennes 
lilla hand i min, 
den var alldeles 
kall. Jag tänkte 
”jag kanske ska 
stänga av fläkten 
om den gör Lina 
så här kall”. Jag 
förstod inte vad 
som höll på att 
hända, jag ville 
inte förstå.  

Kände hennes 
kalla hand, ville 
inte förstå vad 
som höll på att 
hända. 

Ville inte 
förstå 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 

Lina var lite trött, 
men hon skulle 
säkert bli piggare.  

Trött, men skulle 
bli bättre. 

Över-
tygelse 
om för-
bättring 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 

För oss skulle Lina 
inte dö, hon kunde 
inte dö, den 
möjligheten fanns 
inte.   

Lina skulle inte 
dö. 

Ville inte 
se sann-
ingen. 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 

Det var 
fruktansvärt att se 
hur alla ben i 
kroppen … Jag 
såg det men lät det 
aldrig gå så långt 
att jag tillät mig 
förstå innebörden 
av vad jag såg 
hända med Linas 
kropp.  
 
 
 
 

Det var 
fruktansvärt, 
men jag tillät 
mig aldrig förstå 
innebörden av 
vad det var jag 
såg.  
 
 
 
 

Ej förstå 
inne-
börden 

Vill inte se 
allvaret 

Förnekelse 
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Jag såg att hon såg 
väldigt sjuk ut, 
människor tittade 
men jag orkade 
inte bry mig.  

Människor 
tittade, orkade 
inte bry mig 

Orkade 
inte bry 
mig 

Anpassning till 
en situation 

Acceptans 

Tankarna rusade 
genom mitt huvud, 
i rummet intill 
fanns min flicka 
som inte skulle bli 
vuxen, hon skulle 
dö före mig.  

Hon skulle dö 
förtidigt.  

Hon 
skulle dö 

Sjukdomsinsikt Acceptans 

Problemet var att 
jag inte längre 
kunde komma ihåg 
vad ”vanligt” var 
för något.  

Vet ej längre vad 
”vanligt” var. 

”vanligt” Anpassat sig till 
situationen 

Acceptans 

I rummet var 
tystnaden total, 
men ändå fanns 
inom mig en ännu 
djupare tystnad. 
Jag visste att 
Hannah skulle dö 
och jag var inte 
rädd.  

Hannah skulle 
dö och jag var 
inte rädd. 

Var ej 
rädd 

lugn Acceptans 

Det blev så tydligt, 
människor 
brukade rycka till 
och titta en gång 
extra när jag hade 
Lina med mig. Nu 
var vi bara en 
mamma och en 
son i mängden.  

Ingen reaktion 
från omvärlden, 
bara som 
mamma och en 
son. 

En 
mamma 
och en 
son i 
mängden. 

Lättnad Lycka 

Det var så 
märkligt och så 
fantastiskt…..  jag 
glömde bort att 
Hannah var sjuk.  

Glömde bort att 
Hannah skulle 
dö. 

Glömde 
bort 

Lättnad Lycka 

Jag vill inte släppa 
taget om henne. 
Jag ville stanna 
kvar i den här 
stunden i all 
evighet.  
 
 
 

Ville inte släppa 
taget. 

Släppa 
taget 

Leva i nuet Sorg 
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När jag såg Maria 
i köksdörren 
började jag gråta. 
Klumpen av sorg 
hade suttit i halsen 
under hela 
förmiddagen.  
 

Sorgen tog över, 
Allt brast. 

Började 
gråta 

Behov av stöd Sorg 

Jag avskydde 
tanken på att när 
jag kärleksfullt 
rörde min svala 
hand över hennes 
stekheta 
domnande hud var 
det egentligen 
hennes cancer jag 
smekte…. Jag 
ville inte anpassa 
mig. Jag ville att 
den skulle 
försvinna.  

Vägrar att vänja 
sig vid 
sjukdomen. 

Vill inte 
acceptera 
situation-
en. 

Avsky Orättvisa 

Räckte det inte för 
gud att Hannah 
skulle dö. 
 
 
 
 
 

Räckte det inte 
för gud? 
 
 
 
 

Tro Ilska Orättvisa 

Hur hade jag 
kunnat önska mig 
ens en extra 
sekund av detta 
förfärliga liv för 
henne? Jag började 
gråta full av sorg, 
skuld och 
frustration. 

Inser Hannahs 
smärta, ångest 
över tidigare 
tankar. 

Ångest 
över 
tidigare 
tankar. 

Skuldkänslor  Frustration 

Det var 
frustrerande att 
känna att jag inte 
kunde göra mer 
för att hjälpa 
Hannah. 
 
 
 
 
 

Kan inte göra 
mer nu. 

Maktlös Hjälplöshet Frustration 
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… trots att jag 
djupt i mitt hjärta 
visste att Hannah 
skulle dö kunde 
jag inte rå för att 
jag ändå hoppades 
att ett mirakel 
skulle ske. 
 
 
 
 

Hoppades på ett 
mirakel. 

Mirakel Önskan om 
förbättring 

Hopp 

Jag kände mig 
utvald som fick 
vara hennes 
mamma. Hur 
skulle jag 
någonsin kunna 
släppa taget om 
henne? 

Hur skulle jag 
någonsin kunna 
släppa taget om 
henne? 

Släppa 
taget 

Förlust Rädsla 
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