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Sammanfattning: 

Varje år insjuknar cirka 300 barn i Sverige i någon form av cancer. Det innebär ett stort 
lidande för föräldrarna. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse när deras barn 
fått en cancersjukdom. Studien baserades på två självbiografiska böcker som föräldrar till 
barn med cancer skrivit. Innehållsanalysen som användes behandlar textmaterialet i fyra steg. 
Resultatet visar att föräldrarna upplever maktlöshet och ett stort lidande. Mitt i den svåra 
sjukdomstiden kunde de ändå känna hopp om att barnet skulle kunna klara sig eller bli friskt. 
Det är viktigt att sjuksköterskan känner till föräldrarnas upplevelser för att kunna ge en så 
god omvårdnad som möjligt. 
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INLEDNING 
I denna studie analyserar vi föräldrars upplevelser när deras barn fått diagnosen cancer. Detta 
ämne får inte tillräckligt med uppmärksamhet och det finns inte tillräckligt med studier 
gjorda. Av denna anledning ser vi ett behov av att lyfta fram föräldrarnas situation när deras 
barn drabbats av cancer för att kunna förbättra  bemötandet och omvårdnaden till både barn 
och deras föräldrar. 

 

BAKGRUND 
När ett barn föds ställs föräldrar inför en helt ny utmaning i livet. Deras uppgift är att 
tillfredsställa barnets behov, allt ifrån att tillfredsställa de basala behoven till att ge kärlek och 
omsorg. Det innebär ett långt ansvarstagande fram tills barnet blir myndigt. De flesta 
föräldrar förutsätter att barnet ska vara friskt men när det visar sig att barnet drabbats av en 
cancersjukdom förändras tillvaron radikalt (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2002). När barnet 
blir sjukt är det inte bara barnet sjuksköterskan tar hand om utan även föräldrarna (Tveiten, 
2000). 

 

Barn med cancer 

I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn upp till 18 år i cancer. Cancer är en elakartad 
sjukdom, tumör eller leukemi, som växer och sprider sig i kroppen. Något går fel i en cell 
som fortsätter att växa och dela sig, utan stopp. Med dagens tillgängliga vård och 
behandlingsmetoder överlever tre fjärdedelar av de cancersjuka barnen i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2001a) är cancer något som berör alla människor. Man räknar med att 
var tredje person någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom, och 
de flesta av oss har någon i sin omgivning som har eller har haft cancer. Cancer är trots allt 
mycket ovanligt bland barn och ungdomar. Endast en procent av all cancer diagnostiseras hos 
personer under 25 års ålder och en ännu mindre del hos barn som är yngre än 15 år. Enligt 
Socialstyrelsen (2001b) är barncancer ungefär lika vanligt hos pojkar som hos flickor. 
Behandlingen av barn med cancer sker efter samma principer som vid cancer hos vuxna. De 
cancersjukdomar som förekommer hos barn är framför allt leukemier och hjärntumörer (a.a). 
Leukemi är en form av cancer som angriper blodcellerna i benmärgen. Orsaken till leukemin 
är okänd och finns i fyra olika varianter: akut lymfatisk leukemi (ALL), akut myeloisk 
leukemi (AML), kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och kronisk myeloisk leukemi (KML). 
Symtom på leukemi är blodbrist (anemi), infektioner, blödningstendens och smärtor i leder 
och skelett. För att ställa diagnos behöver läkarna veta sjukdomshistoria (anamnes), ta 
blodprover och benmärgsprover. Sjukdomen behandlas med cellgifter (cytostatika) och 
behandlingen kan pågå upp till tre år (Internetmedicin, 2008). 

 

Det finns olika typer av hjärntumörer hos barn. De delas in i olika grupper, mellan grad 1 till 
grad fyra, beroende på hur snabbt de växer. Grad fyra är den mest snabbväxande. 
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Hjärntumörer kan ge symtom som huvudvärk, kräkningar på morgonen, balansproblem och 
akut påkommen skelning. Undersökning och diagnos ställs genom röntgen av hjärnan. Efter 
röntgen kan läkarna se hur stor tumören är och var den befinner sig. Behandlingen sker med 
operation, cellgifter (cytostatika) eller strålbehandling. Oftast sker dessa behandlingar i 
kombination av varandra. Barnets ålder, läget och storleken på tumören är det som avgör 
vilken behandling som lämpar sig bäst. Med dagens behandlingsmetoder tillfrisknar många 
barn från sin tumörsjukdom. En del barn får kvarstående symtom som till exempel nedsatt 
muskelkraft och talsvårigheter (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Benner och Wrubel (1989). Deras teori bygger på att 
sjuksköterskan hjälper patienten att hantera lidande, förlust och sjukdom med hjälp av 
copingstrategier.  Målet med omvårdnadsteorin är att hjälpa patienten att leva med sin 
sjukdom och anpassa sig till sin nya livssituation. De säger att patienterna upplever sina 
situationer olika och att hur de anpassar sig beror på deras tidigare livserfarenheter (Benner & 
Wrubel, 1989). Enligt Kreuger (2008) är coping ett sätt att bemästra stressfyllda och 
känslomässigt krävande situationer, som till exempel situationer där familjer med barn med 
cancer befinner sig i. Ett exempel på copingstrategi är ”Att leva en dag i sänder”. Denna 
strategi tillämpar många föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos. Framtiden är för osäker 
och skrämmande för att ödsla energi på i denna situation. Då föräldrarna tillåter sig att leva i 
nuet får de en känsla av kontroll och vila. Det som händer nu är det mest väsentliga. Genom 
att tillämpa denna strategi underlättas det praktiska i det vardagliga livet (a.a).  

 
Föräldrarollen när barnet drabbats av cancer 

Föräldrarna drabbas hårt när deras barn insjuknar i cancer (Elander, Hallstöm & Runesson, 
2002). Sjukdomen medför att föräldrarna hamnar i en stressituation där de kan uppleva 
maktlöshet, rädsla, skuld och oro över barnets hälsa. Föräldrarna kan känna ovisshet och 
rädsla inför framtiden. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta hur hon ska agera och 
bemöta föräldrar som har ett barn med cancer. För att skapa trygghet hos föräldrarna måste 
sjuksköterskan bygga upp tillit och förtroende. (Elander et al, 2002; Kirkevold & Strömsnes 
Ekern, 2002; Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
och Fagerberg (2003) är vårdandets mål att lindra eller förhindra lidande samt skapa 
förutsättningar för välbefinnande och trygghet. (a.a). Sjuksköterskan och annan vårdpersonals 
agerande påverkar föräldrars upplevelser under vårdtiden. För att kunna förbättra bemötandet 
och omvårdnaden till både barn med cancer och deras föräldrar är det av betydelse att öka 
kunskapen och förståelsen om hur föräldrarna till dessa barn kan uppleva sin situation 
(Elander et al, 2002; Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2002; Hillgaard et al, 1984). Om 
sjuksköterskans kunskaper ökar angående föräldrarnas erfarenheter av att ha ett barn med 
cancer kan kvaliteten på omvårdnaden höjas, därför är det viktigt att uppmärksamma detta 
ämne. 
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SYFTE 
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för föräldrars upplevelser av att ha ett barn 
som fått en cancerdiagnos.  

 

METOD 

Studien har baserats på litteraturstudier av två skönlitterära dagböcker. Enligt Friberg (2006) 
kan dagböcker jämställas med empiriskt material. Berättelser som bygger på självupplevda 
beskrivningar är oftast inte avsedda för forskning, men kan innehålla mycket material och 
data om hur människor upplever sin vardag under till exempel ett sjukdomsförlopp. Ett motiv 
för att göra en kvalitativ litteraturstudie är att skapa kunskap om hur människor själva 
upplever hälsa, ohälsa och lidande. Med en kvalitativ modell är det möjligt att fördjupa 
förståelsen av problem som har med patientens hälsa, ohälsa och lidande att göra. Här handlar 
det om att fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser (a.a). Den kvalitativa metoden 
innebär att den är holistisk och därmed strävar efter att se helheterna (Polit & Beck, 2004). 
Den kvantitativa forskningsmetoden valdes bort för den lämpar sig bättre för forskning som 
söker mätbarhet, mängd eller storlek av ett forskningsområde (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006).  

 

Metoden som valdes var litteraturstudie som innefattade två självbiografiska böcker. Innan 
sökningen genomfördes bestämdes inklusionskriterier och exklusionskriterier. Detta innebar 
att böckerna skulle vara skrivna utifrån ett föräldraperspektiv. De skulle vara skrivna av 
svenska föräldrar och i dagboksform.  De drabbade barnen i böckerna fick inte vara äldre än 
18 år. Böcker skrivna av barnen själva eller deras syskon har uteslutits.  

 

Sökningar med sökordet barncancer gjordes på Bokus och Adlibris. På Bokus gav sökningen 
inga träffar. På Adlibris gavs en träff. Den boken föll utanför inklusionskriterierna men det 
fanns en länk till barncancerfondens hemsida. Där hittades 11 böcker som handlade om 
barncancer. Böckerna som valdes var ”Men, jag vill ju leva!” av Larsson (1997) och ”Den 
vita tigern” av Fellenius (2002). Dessa båda böcker valdes för att de var dagböcker från deras 
barns sjukdomstid. De nio böcker som valdes bort stämde inte överens med 
inklusionskriterierna.  

 

Men, jag vill ju leva!  

Den här boken bygger på mamma Christel Larssons dagboksanteckningar från åren då hennes 
dotter Linn drabbas av leukemi. Sjukdomsförloppet följs från insjuknandet till dotterns död. 
Hon beskriver ingående sina känslor och upplevelser (Larsson, 1997). 
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Den vita tigern 

Boken handlar om när Cecilia får leukemi. Pappa Johans dagboksanteckningar mynnar ut i 
denna bok. Johan beskriver sina upplevelser under året Cecilia var sjuk. Han beskriver hur 
livet förändrades radikalt då dottern insjuknade. Han flyttar in på sjukhuset med dottern 
(Fellenius, 2002). 

 

Analys 

Innehållsanalysen av böckerna genomfördes enligt Burnard (1996). Analysprocessen sker i 
fyra olika steg som alla bidrar till att data bearbetas och organiseras. I första steget lästes 
böckerna var för sig och oberoende av varandra. Sedan valdes meningsenheter ut som kändes 
relevanta till syftet och markerades med färgpenna. Enligt Burnard (1996) kallas detta för 
öppen kodning och innebär att små fraser eller enstaka ord motsvarar innehållet från texten. I 
steg två jämfördes och diskuterades meningsenheterna för att undvika upprepningar. Totalt 
hittades 29 lämpliga meningsenheter, 16 stycken i boken av Larsson (1997) och 13 stycken i 
boken av Fellenius (2002). I enlighet med Burnard (1996) fördes de sedan in i en tabell och 
enheter med lika betydelse sållades bort. Nästa steg innebar att meningsenheterna kortades 
ned och blandades för att sedan bilda tolv rubriker som motsvarar syftet. Rubrikerna klipptes 
ut och likartade rubriker klistrades in i olika dokument i word, dessa dokument utgjorde 
grunden för bildandet av kategorier. Kategorierna skrevs in i en tabell och de kategorier som 
beskrev en upplevelse bildade olika grupper. I steg fyra framkom grupperna: Föräldrarna kan 
uppleva lidande, föräldrarna kan känna maktlöshet och föräldrarna kan känna hopp. 

Se exempel av analysen nedan. 

 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Rubrik Kategori Grupper 

”Hur ska detta sluta? Finns det 
ingen som kan ge besked!? 50-50 
eller Det kommer att gå bra, eller 
Det kommer inte att gå. Ja och 
nej, nej och ja. Dessa förbannade 
cirklar. Hur jag än försöker att 
tränga undan det så kommer jag 
åter igen dit.” (Fellenius, 2002, s. 
75) 

Ovisshet inför 
framtiden. Arg 
över att inte få 
klara besked. 

Växlar mellan 
hopp och 
förtvivlan. 

Ilska över att inte 
få besked. 

Hopp, förtvivlan 
och ilska. 
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Resultat 
Analysen av de skönlitterära böckerna visar att föräldrars upplevelser när deras barn får 
cancer kan sorteras i tre grupper: föräldrarna kan uppleva lidande, föräldrarna kan känna 
maktlöshet och föräldrarna kan känna hopp. Se bilagor. Föräldrarna upplevde lidande och oro 
över den ovissa framtiden. När de inte kunde påverka barnens situation infann sig en känsla 
av maktlöshet. Hur sjuka barnen än blev så framgick det ändå att föräldrarna aldrig förlorade 
hoppet. Citaten nedan har som uppgift att belysa innebörden av resultatet. 
 

Föräldrarna kan uppleva lidande 

Vid analysen av böckerna framgick det att föräldrarna upplevde ett lidande. Lidande innebar 
känslor som bland annat ovisshet och ilska, sorg, saknad och hysterisk skräck. Lidande kan 
beskrivas på många olika sätt och föräldrarna i de analyserade böckerna kunde uppleva olika 
sorters lidande. 

 

Ovisshet 

Det framgick i båda böckerna att ovissheten inför framtiden innebar ett stort lidande för 
föräldrarna. De kände ständigt en oro för vad undersökningar, behandlingar och provsvar 
skulle visa. Det tärde på dem och de slutade aldrig att oroas för till exempel återfall. 
Ovissheten inför framtiden gjorde sig hela tiden påmind och efter en provtagning på sin 
dotter skriver Larsson (1997) så här i sin dagbok: 

” Luften går ur mig. Jag börjar skaka i hela kroppen. Linn ser med sina stora 
vackra ögon på mig. Hon ser så pigg och frisk ut, men jag förstår att det är ett 
återfall. Det jag har varit rädd för hela tiden har plötsligt blivit verklighet” 
(Larsson, 1997, s. 23). 

 

Sorg och saknad 

Lidande kan även yttra sig som en saknad av det förra livet som fanns innan deras barn fick 
diagnosen cancer. Saknad kände föräldrarna då de inte kunde vara närvarande hos resten av 
familjen. Mamman kände dåligt samvete för att hon upplevde att hon inte fick tiden att räcka 
till. Pappan nämnde aldrig något om att ha drabbats av dåligt samvete. Båda föräldrarna 
kunde sakna alla de aktiviteter som familjelivet innebar som till exempel gå en promenad, 
åka skridskor eller baka. Om föräldrarna går miste om den sociala biten av livet som att 
umgås med vänner och bekanta innebär det också en stor saknad. På grund av den krävande 
situation föräldrarna befinner sig i känner de sig trötta och de upplever vardagslivet som 
mycket krävande. Föräldrarna tycker det är svårt att få ihop tiden när de måste ta hänsyn till 
det sjuka barnet, sjukhustider, syskon och hushållet. Föräldrarna upplever både frustration 
och sorg när en del människor i deras omgivning inte förstår allvaret i situationen, tvivel över 
människor som inte hör av sig, människor som de tror står dem nära. I boken av Larsson 
(1997) beskriver mamman en saknad över kommunikationen mellan henne och hennes man. 
Ju sjukare dottern blev desto större blev avståndet dem emellan vilket tärde oerhört mycket 
på äktenskapet. 
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Skräck 

Föräldrarna i böckerna beskriver en stark känsla av skräck under barnens sjukdomstid. Den 
värsta skräcken upplevs när de får besked om att deras barn drabbats av cancer. 
Cancerbeskedet beskrivs av föräldrarna som det värsta i deras liv. Fellenius (2002) beskriver 
sin skräck med starka ord. Han skriver att klumpen i magen inte vill släppa, den vill bara 
växa, mala och gro. Kampen mot cancern beskriver han som en duell mellan honom själv och 
den osynliga maran utanför fönstret. Om maran vinner duellen och tar Cecilia ifrån honom så 
ska han hämnas. Han beskriver känslan så här: 

”Då skulle Gud fader få se på annat. Verkligen ond skulle jag bli, så in i helvetet 
ond! Och min vrede skulle jag besinningslöst låta gå ut över hela jävla världen!” 
(Fellenius, 2002, s. 37) 

 

När Larsson inser att hon ska förlora sin dotter bryter hon ihop fullständigt, hon kan inte sluta 
gråta och hon upplever en hysterisk skräck. Beskedet får hon på detta viset: 

”Det som har varit min skräck hela tiden har nu hänt, det som bara inte fick hända! 
Han sa bara:”Det ser inte bra ut för Linn, Christel.”- ”Det vet jag väl”, svarade 
jag ,”men vad säger dom?” – ”Läkarna anser att det inte är någon idé att fortsätta 
med behandlingsschemat ty det finns så många cancerceller i blodet nu igen och 
även märgen är full, så det blir bara att förlänga lidandet för Linn, bara pina henne 
till ingen nytta” (Larsson, 1997, s. 33).  

Hon anser här att läkarna ger upp för lätt och hon vill ju kämpa för sin dotters liv. När hennes 
man tycker att de ska tänka på Linn och göra dagarna som är kvar så fina som möjligt skriver 
hon att hon börjar hata honom. Hon tycker att han sviker henne på samma sätt som läkarna.  

 

Föräldrarna kan känna maktlöshet 

Böckerna beskriver att föräldrarna står maktlösa i sin frustration och förtvivlan över sina 
barns sjukdomar. För första gången känner de att de måste lämna över sitt ansvar till det 
okända. De känner sig som åskådare som bara kan stå vid sidan om och titta på när 
sjukdomen tar över. Fellenius (2002) beskriver att mötena med barnläkaren var som att gå in i 
en domstolssal där domen redan var fälld. Känslan av maktlöshet i denna situation, där man 
inget annat vill än att barnet ska bli friskt, beskrivs som något av det värsta i hans liv.  

”Acceptera! tänkte jag. Vad doktorn än tänker säga till oss, så gäller det att 
acceptera. Så bort med hatet nu. Bort med dina anklagelser mot den osynliga maran 
där ute. Nu går vi in och accepterar. Nu går vi in på scenen och tar den roll som 
ödet, maror och Gudar, valt att ge oss.” (Fellenius, 2002, s. 41).  

 

Larsson (1997) beskriver i sin bok hur maktlösheten griper tag i henne när hon fått beskedet 
att hennes dotter ska dö. Inga behandlingar hjälper mot cancern och hon tvingas titta på när 
Linn sakta tynar bort. Hon känner förtvivlan och frustration över att inte känna igen sin 
dotter. Hon kan inte förstå varför livet måste vara så orättvist, hennes dotter har ju inte gjort 
något ont. Hon skriver vidare hur hon känner maktlöshet när hon inte kan svara på sin dotters 
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frågor som: ”Varför just jag, mamma?” och ”Varför skulle jag bli så sjuk?”. Hon upplevde 
detta som hemskt för hon ställer sig själv dessa frågor men kan inte finna några svar. 
Frustration och maktlöshet var känslor som ständigt återkom då dottern ofta ställde frågor om 
framtiden, döden och vad som händer efter döden. Hon vill kunna besvara frågorna för att 
vara så ärlig som möjligt mot sin dotter, men ingen kan besvara dem. 

En annan känsla av maktlöshet som föräldrarna i böckerna upplevde var att se sina barn 
uppleva mycket stress och smärta under sjukdomstiden. Smärta över att se sitt barn ha ont 
och tappa allt sitt hår utan att kunna påverka sjukdomsförloppet. Frågor som ofta dök upp 
var: Varför just mitt barn? Och Vad har vi gjort för fel?  

 

Föräldrarna kan känna hopp 

Vid analysen av böckerna framkom det att föräldrarna upplevde hopp om att barnen skulle 
överleva sjukdomen och bli friska. När sjukdomen tar över och det inte finns mycket kvar att 
göra åt det framskridande förloppet tror föräldrarna ändå att det kan ske ett mirakel. De 
klamrar sig fast vid detta och hoppet lämnar aldrig deras tankar. Det har skett mirakel tidigare 
och varför skulle det inte kunna hända oss? In i det sista hoppas Linns mamma på att det ska 
finnas en cellgiftsbehandling som ska kunna häva sjukdomen.  

”Det är skonsamt”, säger hon, det känns hemskt och overkligt. De pratar om vår 
lilla Linn! Jag kan inte tänka mig livet utan henne. Det säger jag flera gånger till 
dem också och gråter. Ildiko säger att under sina 20 år som läkare har hon sett 
mirakel ske, men inte ofta. Det känns som ett halmstrå av hopp ändå. Väl hemma 
känns det mörkt och overkligt. Jag fattar inte att Linn ska dö ifrån oss och jag är 
rädd.” (Larsson, 1997, s. 35) 

 

Under Linns sjukdomstid blir hennes mamma Larsson (1997) gravid och väntar då familjens 
tredje barn. När detta barn föds tas navelsträngsblod tillvara. Läkarna förklarar för henne att 
det kanske kan transplanteras till Linn vid ett återfall. Larsson (1997) satte stort hopp till detta 
sätt att försöka häva sjukdomen. 

För föräldrarna förändrades hoppet när sjukdomen framskred. De blev då tvungna att leva 
dag för dag, utan några långsiktiga planer framåt. Detta beskriver Larsson (1997) i sin bok 
när julen börjar närma sig och hon tror inte att Linn ska överleva så länge. Hon hoppas 
verkligen att Linn ska få uppleva julafton. Fellenius (2002) beskriver i sin dagbok om hans 
förhoppning om att få dottern att klara av att äta själv, även om det bara är en bit gurka eller 
en liten bit päron. När hon äntligen äter en liten bit frukt känns det som om det faller en sten 
från hans axlar och han slås av tanken att ”detta kommer gå bra”.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Böckerna lästes var för sig, oberoende av varandra för att få en uppfattning om vad innehållet 
handlade om och för att minska påverkan av varandra. Enligt Willman, Stoltz och Bahtzevani 
(2006) stärks trovärdigheten till arbetet när det är minst två personer som granskar (a.a). Det 
har varit två personer som läst, valt ut meningsenheter och granskat data. Tolkningar och 
formuleringar har diskuterats genom hela arbetet. Fördelen med att dagböcker valdes är att 
trovärdigheten ökar, för man får reda på vad föräldrarna upplevde just då, dag för dag, och 
innehållet har inte tolkats i efterhand. På grund av att de är dagböcker har de inte heller 
tolkats i flera led. Positivt är att böckerna är skrivna av svenska föräldrar eftersom 
översättning innebär en risk för feltolkning av materialet. Enligt Friberg (2006) kan man 
genom att studera självbiografiska dagböcker få kunskap om hur en människa upplever hälsa, 
ohälsa, lidande och vård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Tanken var att analysera fler 
dagböcker, men vid söktillfället fanns det bara två böcker tillgängliga. Hade fler sökord 
använts kanske träffarna hade blivit fler. Vi ansåg ändå att de två böcker som använts var 
fullt tillräckliga. Analys av fler böcker hade kanske resulterat i en djupare förståelse och ökat 
tillförlitligheten. Litteraturstudie av artiklar valdes bort för att dagböcker är mer personliga 
och man kommer personens känslor närmre. I artiklar är materialet styrt utifrån ett syfte och 
de har tolkats av författarna. Godkända och publicerade vetenskapliga artiklar är oftast 
skrivna på engelska och översättning hade varit nödvändig. I översättning riskerar man att 
feltolka artikeln. Empirisk studie var ett alternativ när man vill studera upplevelser. Den 
valdes bort på grund av tidsbrist. Om en empirisk studie hade genomförts kanske vi fått en 
djupare förståelse för föräldrarnas upplevelser.  

 

En nackdel är att i boken ”Men jag vill ju leva!” blir utgången negativ, det vill säga att barnet 
dör. När barnet dör så avslutas sjukdomstiden och föräldrarna kommer in i en annan 
känslomässig fas.  De flesta barn idag överlever sin leukemi och därför är inte hela boken 
representativ. Vi valde då att välja bort den sista delen av boken där flickan dör, för vi anser 
inte den biten vara intressant till denna studie på grund av att det är upplevelserna under 
sjukdomstiden som studerades.  

 

Innehållsanalysen genomfördes i fyra steg enligt Burnard (1996). Metoden kändes relevant 
att använda, den var lätt att arbeta med för beskrivningen av tillvägagångssättet var lätt att 
förstå. Andra analysmetoder studerades som till exempel Graneheim och Lundman (2004) 
men uteslöts på grund av att den ansågs vara mer komplicerad och hade försvårat analysen. 
Analysmetoden som valdes lämpar sig bra för att få fram människors egna upplevelser. 
Enheterna som gemensamt valdes blev kondenserade i fyra steg. Meningsenheter valdes var 
för sig för att senare diskuteras. Under diskussionen uppstod en del meningsskiljaktigheter 
som till exempel hur mycket text de skulle innefatta eller vilka som var relevanta. Efter en 
kort diskussion nåddes enighet. Därefter kondenserades meningarna och placerades under 
rubriken rubrik för att komma syftet närmare, men vi var noga med att tänka på att 
innebörden inte ändrades. Under kondenseringen uppstod svårigheter med att hitta den rätta 
innebörden i texten men efter vidare diskussioner ansågs det väsentliga i texten komma fram. 
I slutfasen av analysen kunde vi urskilja vilken grupp de olika problemen tillhörde. Under 
slutet av analysen mynnar det ut i grupper som benämns: föräldrarna kan uppleva lidande, 
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föräldrarna kan känna maktlöshet och föräldrarna kan känna hopp. Maktlöshet och hopp 
fanns det inga tvivel om. Det var vad de upplevde. När vi skulle benämna känslor som 
ovisshet, ilska, sorg, saknad och hysterisk skräck tolkade vi det som lidande men insåg att 
lidande innefattar ett stort område. Många känslor kan rymmas under lidande och därför 
kunde vi bara fånga in en bråkdel av dem. Detta var en nackdel som kan ha påverkat 
resultatet. Tolkning är inte att föredra men var svårt att undvika när det gällde lidande. Därför 
kan det ligga lite av våra egna tolkningar av vad lidande innebär i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att när barnet i familjen drabbas av en cancersjukdom innebär det en stor 
påfrestning för föräldrarna. Föräldrarna upplever oftast barnets sjukdom på olika sätt. 
Mammorna känner dåligt samvete för att de inte får tid till resten av familjen. De blir trötta 
och orkeslösa samtidigt som de riskerar att hamna i en depression. I boken ”Den vita tigern” 
är det pappan som drar det tyngsta lasset då han bor på sjukhuset med den sjuka dottern och 
hans fru bor kvar hemma med resten av familjen. Denna uppdelning är inte vanlig då 
papporna brukar fortsätta jobba som vanligt. I den andra boken ”Men jag vill ju leva” är det 
däremot mamman som tar det största ansvaret för det sjuka barnet och resten av familjen. 
Hon får även en depression och somatiseringssyndrom. Dessa problem nämner även 
Svavarsdottir (2005a). Däremot faller pappa Fellenius (2002) utanför den ”normala ramen” 
inom detta område, vilket var en intressant parentes. Detta spelade ingen roll för vårt resultat 
då vi var ute efter upplevelserna som drabbade föräldrar kan känna. 

 

Det framkommer i både artiklarna av Kerr, Harrison, Medves, Tranmer & Fitch (2007); 
Svavarsdottir (2005a) och i vårt resultat att föräldrarna upplevde ett lidande då deras barn 
insjuknade i cancer. Lidande visade sig som känslomässig obalans i form av förtvivlan över 
att inte veta utgången av sjukdomen. Ovisshet och rädsla inför framtiden är något som alla 
föräldrar upplevde i denna situation. Föräldrarna i böckerna nämner ofta att rädslan och 
ovissheten är det som skrämmer de mest. Känslan av att aldrig riktigt veta vad som kommer 
att ske, att aldrig kunna slappna av. Lidandet är en tung börda att bära. Varje dag är en kamp 
som måste genomlidas. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till vad föräldrarnas 
lidande innebär. Enligt Benner och Wrubel (1989) måste sjuksköterskan förstå upplevelsen 
av sjukdomen från patientens perspektiv. Sjuksköterskan måste vara närvarande och hjälpa 
den drabbade att bemästra sin situation. Med hjälp av patienternas olika copingstrategier 
guidas de genom lidandet av sjuksköterskan (a.a). Denna teori passar bra även till föräldrar 
som lider. Den tar upp värdet av kontakt och kommunikation mellan patient, anhöriga och 
sjuksköterska. Den tar också upp att alla patienter är enskilda individer som hanterar lidande 
på olika sätt. Som förälder till ett sjukt barn kan de inte styra över sitt lidande. Lidande är 
något individuellt som alla föräldrar hanterar olika. Pappa Johan finner mening i sitt lidande 
genom att ha blivit påmind om värdet av att ha en familj. Dotterns sjukdom var som en 
väckarklocka för honom och han lärde sig den hårda vägen att uppskatta livet tillsammans 
med familjen. 

 

Svavarsdottir (2005a) menar att det är troligt att föräldrar förväntar sig att bli bemötta och få 
ett stöd som passar den enskilda familjen och det är därför inte alltid möjligt att behandla alla 
föräldrar till barn med någon form av cancersjukdom på samma sätt. Föräldrarna känner 
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stress över barnets sjukdomsutveckling, eventuellt tillfrisknande och informationen som ges 
angående behandlingen. Avbrott i den vanliga föräldrarollen och ovisshet över rollen de har 
på sjukhuset är också en stressfaktor. Föräldrarna befinner sig i en svag position när de vistas 
i en okänd miljö och de känner att de tappar kontrollen och oberoendet. Om föräldrarna 
känner sig välinformerade angående behandling och omvårdnad av deras barn infinner sig 
trygghet. 

 

Ett barns sjukhusvistelse är en stressfull erfarenhet för både barnen och föräldrarna. Stora 
ansträngningar har därför gjorts för att minska hospitalisering framförallt genom att undvika 
separation mellan barnet och föräldrarna. Fördelarna barnet erhåller av föräldrarnas närvaro 
under sjukhusvistelsen är väl dokumenterat. Om barnet känner kärlek och säkerhet från sina 
föräldrar blir sjukhusvistelsen mindre skrämmande. Föräldrar har klagat på att de har fått för 
lite information angående deras barns hälsa och behandling och påpekat att informationen 
från vårdpersonalen kan användas som konkret hjälp för barnets tillfrisknande. Informationen 
som ges till föräldrarna ska vara tydlig, lätt att förstå, och ske fortlöpande för att de ska kunna 
medverka i omvårdnaden och i beslutstagandet angående behandlingen av sitt barn.  
Föräldraperspektivet bör uppmärksammas mer, utvecklas och göras till ett naturligt och 
självklart inslag när barn vårdas på avdelningar (Kerr et al. 2007). Föräldrars brist på 
känslomässigt välbefinnande kan orsaka stress inom familjen, detta avspeglar sig negativt på 
det sjuka barnet. Detta gör att föräldrarna är i stort behov av hjälp och stöd (Svavarsdottir, 
2005b). 

 

I resultatet framkom det också att föräldrarna kände maktlöshet över att tvingas in i en ny och 
skrämmande situation. De kunde inte påverka sjukdomsförloppet eller behandlingarna. Detta 
gjorde att de tvingades lämna över det största ansvaret och lita på vårdpersonalen. Båda 
föräldrarna beskrev en stor maktlöshet och att det kändes som de stod vid sidan om och bara 
tittade på när sjukdomen tog över. Rollen de fick på sjukhuset kändes ovan och skrämmande. 
I denna situation ställdes det stora krav på sjuksköterskans bemötande gentemot föräldrarna. 
Innan eventuella behandlingar eller provtagningar måste sjuksköterskan förbereda både 
barnet och föräldrarna så att de är medvetna om vad som sker. Sjuksköterskan måste ha en 
förståelse för föräldrarnas situation. Enligt Kerr et al. (2007) kan trygghet infinna sig om 
föräldrarna känner sig välinformerade av vårdpersonalen och detta avspeglar sig positivt på 
barnet. Benner och Wrubel (1989) anser att sjuksköterskan mitt i patientens maktlöshet kan 
hjälpa dem att kämpa och ta kontroll över cancersjukdomen. De måste kämpa för att kunna 
må bättre. Denna strategi kan användas av sjuksköterskan även när det gäller cancersjuka 
barn och deras föräldrar. För att kunna hjälpa barnen och deras föräldrar att hantera 
maktlösheten kan sjuksköterskan försöka motivera dem att kämpa vidare.  

 

I båda våra analyserade böcker märkte vi tydligt att föräldrarna aldrig slutade hoppas att 
barnen skulle tillfriskna. Hur sjuka barnen än var så fanns det alltid hopp. Tanken att mirakel 
har skett och skulle kunna ske igen fanns alltid där. Det framgick tydligt i vår analys av 
böckerna att båda föräldrarna aldrig förlorade hoppet. De vågade samtidigt inte planera och 
tänka för mycket på framtiden men kortsiktiga resor och aktiviteter planerades. Föräldrarna 
funderade ibland på hur barnet skulle sett ut i vuxen ålder eller vad de skulle arbetat med, 
men dessa tankar avfärdades snabbt för de vågade inte tro på hoppet. Vi undrade varför 
artiklarna som hittades inte tog upp ämnet hopp och gjorde därför en ny artikelsökning i 
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efterhand. Då hittades en artikel som handlade om hopp men som inte handlade om föräldrars 
upplevelser utan cancersjuka patienter och deras upplevelser. Enligt Sand, Olsson och Strang 
(2009) beskrevs hopp och mening som fundamentala delar i cancersjukas copingstrategier. 
Hoppet beskrivs som att gripa efter ett halmstrå och att mirakel har inträffat tidigare (a.a). 
Dessa beskrivningar av hopp framkom också tydligt i vårt resultat.  

 

Slutsats 
Genom studien har vi som sjuksköterskor fått ökad förståelse och kunskap om föräldrars 
upplevelser när deras barn fått en cancersjukdom. Då kunskapen ökar om vad föräldrarna går 
igenom kan det resultera i ett bättre bemötande. Detta i sin tur leder till en tryggare och 
säkrare vård och bidrar till en öppen kommunikation mellan sjuksköterskan och föräldrarna.  

 

Vi vill se mer forskning om föräldrars upplevelser när deras barn fått en cancersjukdom. 
Ämnet får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Det innebär att det behövs fortsatta studier 
inom ämnet. Det kan vara angeläget att forska mer om vad föräldrarna förväntar sig av 
sjuksköterskan. Det hade också varit intressant att se forskning om föräldrars upplevelser av 
hopp.  
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BILAGEFÖRTECKNING: 
Bilaga 1: Föräldrarna kan uppleva lidande. 

Bilaga 2: Föräldrarna kan känna maktlöshet. 

Bilaga 3: Föräldrarna kan känna hopp.



 

Bilaga 1.  

Föräldrarna kan uppleva lidande. 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Rubrik Kategori Grupper 

”Hur ska detta sluta? Finns det 
ingen som kan ge besked!? 50-50 
eller Det kommer att gå bra, eller 
Det kommer inte att gå. Ja och 
nej, nej och ja. Dessa förbannade 
cirklar. Hur jag än försöker att 
tränga undan det så kommer jag 
åter igen dit.” (Fellenius, 2002, s. 
75) 

Ovisshet inför 
framtiden.  

Arg över att inte 
få klara besked. 

Växlar mellan 
hopp och 
förtvivlan. 

Känner ilska över 
att inte få besked. 

Ovisshet och 
ilska. 

” Jag känner mig djupt 
deprimerad. Jag ser inget slut på 
allt elände. Jag har en så stark 
känsla av att även om 
cancercellerna försvinner från 
blod och märg, så kommer de inte 
att försvinna varaktigt i CNS med 
strålning och cytostatika. Jag 
tvivlar så starkt att jag blir rädd 
för mig själv. I tankarna börjar 
det kännas som om jag snart bara 
har två levande flickor kvar i 
livet. Det är fruktansvärt det här. 
Vad ska jag göra?”(Larsson, 
1997, s. 28-29) 

Känner sig 
deprimerad.  

Känner starkt 
tvivel på att 
sjukdomen ska 
kunna botas. 

Ledsen och 
tvivlande.  

Sorg och tvivel. 

”Då hörde jag Leif säga: ”Oh, 
nej!” Jag blev nästan hysterisk, 
en stor skräck högg tag i mig. Jag 
såg på Linn och tårarna rann 
nedför kinderna på mig. Jag var 
som i ett vakuum, det enda som 
ringde i mina öron var: ”Mitt 
barn har fått cancer.” (Larsson, 
1997, s.10) 

Blir nästan 
hysterisk. 

En stor skräck 
och ett vakuum 
kommer över 
henne. 

Skräck och 
vakuumkänsla. 

En hysterisk 
skräck och en 
känsla av 
vakuum. 



 

Bilaga 2. 

Föräldrarna kan känna maktlöshet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Rubrik Kategori Grupper 

”Det var som att gå in i en 
domstolssal. Det var som att gå dit 
och redan på förhand veta vad juryns 
utslag skulle bli, veta att man redan 
var dömd i en mordrättegång. Ändå 
så var jag på något sätt så 
fullkomligt oförstående. Men det var 
verkligen som en mordrättegång.” 
(Fellenius, 2002, s. 42) 

Känner sig dömd 
på förhand, och är 
oförstående. 

Känner sig dömd 
och är oförstående. 

Maktlöshet 

”Jag tycker inte att det är Linn 
längre. Hon är så dimmig och slö av 
sjukdomen och Ketoganet. Hon sover 
mycket och när hon är vaken sitter 
hon mest och tittar eller lider av sin 
smärta. Jag klarar knappast av att se 
hur sjukdomen tar över alltmer i 
hennes kropp. Jag vill inte se det, jag 
vill ha henne kvar här hos oss.” 
(Larsson, 1997, s. 70) 

Känner inte igen 
sin dotter. Vill inte 
släppa taget. 

Klarar/ vill inte se 
att sjukdomen tar 
över och att Linn 
förändras. 

Vill ha kvar Linn 
som hon var. 

Vill inte släppa 
taget. 

Sjukdomen tar 
över. 

Maktlöshet 

”Bara hon inte dör, tänkte jag nu för 
första gången. Bara hon inte dör! Då 
jävlar! viskade jag väsande mellan 
strama läppar.” (Fellenius, 2002, s. 
36) 

Viskande, väsande.  

Bara hon inte dör, 
för då jävlar! 

Kämpar mot döden. Maktlöshet 

 



 

Bilaga 3. 

Föräldrarna kan känna hopp. 

 

Meningsenhet Rubrik Kategori Grupper 

”Sedan är allt ett enda töcken. Ur 
detta töcken träder en sak fram: 
”Hon har en liten chans. ”Jag 
griper tag i detta av all kraft för 
att orka vidare och för att kunna 
möta Linn utan att vara helt 
förstörd.”(Larsson, 1997, s. 26) 

Hon inser att det 
finns en liten 
chans och hämtar 
kraft utifrån det. 

Griper efter 
chansen att orka. 

Hopp 

”Livet känns plötsligt inte längre 
så tungt att släpa på. Jag fick 
klart för mig att det bara finns en 
sak att göra i min situation. Jag 
lämnade över till min nya insikt. 
Den om tron och förvissningen 
om att inget längre kan skada oss. 
Det kommer som sagt att gå bra! 
Även en sådan tanke kan vara 
livsfarlig, den kan också smitta!” 
(Fellenius, 2002, s. 112) 

Känner livsglädje 
igen, men vågar inte 
riktigt lita på den 
känslan. 

Tror att allt 
kommer gå bra. 

Hopp 

”Jo, det spelar faktiskt roll! För 
även om vi inte vet hur och 
varför, måste vi ändå gå vidare 
med någon tro. Utan att tro, är du 
hjälplöst förlorad ute på det 
stormiga havet. Fråga bara 
sjömannen som överlevde 
katastrofen. Vi måste tillåta oss 
att tro att vi vet något. Eller tro 
på att det kanske finns något som 
vi inte känner till men som ändå 
styr oss. Det är med tro som den 
vilsne navigerar. Det var med tro 
som Columbus upptäckte sitt 
Amerika.” (Fellenius, 2002, s. 99) 

Tvingar sig att se 
ur ett 
framtidsperspektiv. 
Ser positiva 
liknelser. 

Vi måste gå vidare 
med någon sorts 
tro. 

Söker mening. Hopp 


