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Bakgrund: Varje år insjuknar många svenska barn i cancer. När ett barn blir sjukt förändras 
livsvärlden för mamman. Allt som tidigare varit tryggt och säkert förändras till osäkerhet och 
kaos då mammans livsvärld faller samman. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa 
livsvärlden för mödrar som lever med ett cancersjukt barn. Metod: Studien är en kvalitativ 
litteraturstudie av tre självbiografiska böcker. Resultat: I studien framkom att mammornas 
livsvärld präglades av krisreaktioner som panik, förnekelse, sorg och ovisshet. Mammorna 
hade ett stort behov av att beskydda sitt barn och upplevde att de svek barnet när sjukdomen 
gjorde att de inte kunde skydda barnet från allt obehag sjukdomen förde med sig. 
Sjukvårdspersonalen samt familj och vänner visade sig också ha stor betydelse för 
mammornas livsvärld. I resultatet framkom det även hur mammorna fick kraft och styrka att 
hantera sitt barns sjukdomstid. Slutsats: Denna studie ger en inblick i mammors livsvärld då 
de lever med ett cancersjukt barn. Studien belyser vad som blir viktigt för mamman då hennes 
livsvärld faller samman. Genom kunskap om hur hon upplever tillvaron kan 
sjukvårdspersonal bättre bemöta henne på ett sätt som underlättar hennes situation.  
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BAKGRUND  
I Sverige insjuknar varje år ca 300 barn och ungdomar mellan 0-18 år i cancer. På 1950- talet 
drabbades ungefär lika många barn men då var cancer i det närmaste obotligt, idag överlever 
tre av fyra barn som drabbas (Edwinson Månssson & Enskär, 2008). När ett barn får cancer 
kan mammans hela livsvärld förändras. För varje cancersjukt barn drabbas även en mamma 
och eftersom det i Sverige varje år drabbar många mammor är det ett viktigt ämne att belysa. 
Kanske är det så att sjukvårdspersonalen lägger mycket fokus på barnet och mammans 
upplevelser och känslor inte blir uppmärksammade i den nya verklighet hon tvingas leva i.  

 

Barncancer  

Enligt Enskär (1999) drabbas varje år många svenska barn av en cancersjukdom. Cancer är ett 
samlingsnamn för upp till 200 olika sjukdomstillstånd och kan uppstå var som helst i 
kroppens organ och vävnader. När normala celler blir cancerceller växer de ohämmat och 
börjar sprida sig till vävnader där de inte hör hemma.  Den vanligaste formen av cancer hos 
barn är leukemi, varje år insjuknar 70-90 barn. De flesta barn som drabbas insjuknar mellan 2-
5 års ålder. Akut lymfatisk leukemi utgör ca 85 % av fallen.  Hjärntumörer är den andra 
vanligaste cancerorsaken hos barn, 60-80 barn insjuknar varje år.  Det är inte helt klarlagt 
varför barn drabbas av cancer, men vissa ämnen som till exempel joniserande strålning, 
cytostatika och vissa kemiska substanser misstänks kunna vara orsaken. Även 
immunsuppressiva läkemedel, miljögifter, vissa typer av virus samt rökning under 
graviditeten kan ha betydelse. För vissa cancerformer har ärftlighet betydelse. Trots mycket 
forskning kan man inte veta varför det enskilda barnet drabbas. 95 % av alla föräldrar 
funderar över orsaken till sitt barns sjukdom, men dessa frågor blir ofta obesvarade. 
Behandlingen består av kirurgi, cytostatika, strålning och benmärgstransplantation. Beroende 
på cancertyp och utbredning väljer man en kombination av dessa. Syftet med behandlingen är 
att bota barnet och att det ska ske med så få komplikationer och sena effekter som möjligt. 
Prognosen är beroende av cancertyp, utbredning och barnets ålder. Man mäter överlevnaden 
som 5- årsläkning och överlevnadssiffrorna ökar tack vare medicinsk och teknisk utveckling 
samt bättre kunskaper om lämpliga kombinationsbehandlingar (a.a).   

 

Kris 

Cullberg (2003) menar att när en mamma får beskedet att hennes barn har cancer hamnar hon 
i en traumatisk kris, som kan definieras som en yttre händelse där personen upplever sin 
fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller andra livsmål allvarligt hotade. Den 
traumatiska krisen kan utlösas av förlust eller hot om förlust till exempel att ens barn blir sjukt 
(a.a). Enligt Cullberg (2006) inleds en chockfas när krisen blir ett faktum då personen håller 
verkligheten ifrån sig och det ännu inte öppnats någon väg att ta in och bearbeta det som skett. 
Till exempel kan personen ha svårt att minnas vad som har sagts eller skett. Personen kan 
även reagera med att börja skrika eller bli paralyserad. När den drabbade börjar inse vad som 
skett görs försök att finna en mening i det som hänt. Det känns orättvist och ofta uppstår 
frågan varför detta skulle drabba just mig? För att försöka minska upplevelsen av hotet sker 
en förnekelse av det som hotar samt dess innebörd. Den drabbade kan isolera sina känslor för 
att skydda sig från smärtsamma upplevelser. Sorgen är en del i krisen och kan yttra sig som 
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gråt, kroppslig smärta, förtvivlan och en känsla av tomhet (a.a). Lindahl Norberg, Lindblad 
och Boman (2005) framhåller att även om den medicinska utvecklingen går framåt och 
möjligheterna att behandla barncancer förbättras innebär sjukdomen en psykisk utmaning för 
föräldrarna. Att sjukdomen är livshotande gör tillsammans med de långa, intensiva och ibland 
smärtsamma behandlingarna att föräldrarnas dagliga liv påverkas i hög grad och de lever med 
ständiga stress- och ångestsymtom (a.a). 

 

Livsvärld  

Edmund Husserl var 1970 den första som beskrev livsvärlden inom vetenskapsfilosofin. Han 
menar att livsvärlden är den värld som vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given i 
vår upplevda vardagsvärld . Vår livsvärld, vår personliga värld, handlar om hur vi som 
människor uppfattar vår omvärld och det är genom denna livsvärld som förståelsen sker.  
Husserls metod innebär att förstå och bestämma verkligheten så som den visar sig och 
upplevs för oss människor. Livet måste upptäckas inifrån och vi kan aldrig ställa oss utanför 
oss själva och betrakta oss utifrån (Husserl, 2004). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) är det genom livsvärldsperspektivet som människors 
vardagsvärld uppmärksammas. Det innebär även att se, förstå och beskriva, samt analysera 
världen eller delar av den så som den erfars av människor. Livsvärlden är vår levda värld och 
genom den älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker vi. I livsvärlden söker vi ett 
livsinnehåll och en mening. Vi finns till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan vi 
aldrig komma ur eller ifrån den (a.a). Benner (2000) beskriver hur känslor, erfarenheter och 
kultur gör att människan bygger upp och blir medveten om olika perspektiv av sin livsvärld.  

 

Enligt Pettersson, Berndtsson, Appelros och Ahlström (2005) förändras livet både för 
anhöriga och för den som drabbas av sjukdom. De anhörigas vanor, rutiner och känslor 
förändras och de upplever att såväl deras egen livsvärd som den livsvärld de har gemensamt 
med den drabbade förändras (a.a). I en studie av Johansson och Berg (2005) uppmärksammas 
att föräldrar reagerar olika när deras livsvärld faller samman. En del drar sig undan från sin 
omgivning, undviker att ta kontakt med andra människor och isolerar sig. En del har större 
behov av människors närhet och tar mer kontakt med omvärlden (a.a). I en studie av Björk, 
Wiebe och Hallström (2005) kom man fram till att familjens hela livsvärld faller samman i 
samband med att ett barn får cancer. Allt som tidigare var tryggt och säkert byttes ut mot 
rädsla, osäkerhet och kaos. Familjen kände det som de miste fotfästet i livet och blev 
medvetna om döden. Det vardagliga livet tog en helt annan riktning, utanför familjens 
kontroll, och de kände hur beroende de blev av andra, till exempel av släktingar som fick ta 
hand om syskonen. Många kände det som att de blev helt beroende av sjukvårdspersonalen 
och var tvungna att lita på dem. En förälder sa att det var som att flyga – det enda man kunde 
göra var att lita på piloten (a.a).  

 

Denna studie har för avsikt att belysa mammans livsvärld när hennes barn drabbas av cancer.  
Med en mammas livsvärld menas i denna studie den mening hon tillskriver sitt liv. Hennes 
livsvärld är de erfarenheter, tankar och känslor hon upplever, de relationer hon befinner sig i 
och hur verkligheten upplevs och visar sig för henne. Det är viktigt att uppmärksamma hennes 
situation för att sjukvårdspersonalen ska kunna bemöta henne på bästa sätt. Enligt Patino-
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Fernandez, Pai, Alderfer, Hwang, Reilly och Kazak (2008) reagerar ofta föräldrar med en 
traumatisk stressreaktion när deras barn får en livshotande diagnos. Den kris som uppstår 
utlöser akuta stressreaktioner som sedan övergår i en anpassning till barnets sjukdom och 
behandling (a.a). I en studie av Avis och Reardon (2008) framhålls hur viktig en bra relation 
mellan vårdpersonal och föräldrar till sjuka barn är. De menar att om vårdpersonalen inte kan 
se och bemöta barnets behov, påverkas relationen mellan föräldrar och vårdpersonal negativt 
vilket även kan göra att föräldrarnas upplevelser av vården blir negativ (a.a). 

 

Om vårdpersonal får större förståelse för hur mammans livsvärld påverkas när hennes barn 
har cancer, kan de med denna insikt och kunskap ge mamman stöd och omsorg så att hon får 
kraft att hantera sjukdomstiden och styrka att ge sitt barn det stöd det behöver.   

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden för mödrar som lever med ett cancersjukt 
barn. 

 

METOD 

Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) är både kvalitativa och kvantitativa metoder 
inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor 
och grupper handlar och påverkar varandra. Inom kvalitativa metoder är det forskarens 
uppfattning eller tolkning av informationen som belyses. Det kan till exempel vara tolkning 
av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Detta är data som inte 
kan eller bör omvandlas till siffror då förståelsen för fenomenet går förlorad. Styrkan i 
kvalitativa metoder är att de visar på totalsituationen och denna helhetsbild ger en ökad 
förståelse för sociala processer och sammanhang (a.a). Kvalitativa data handlar om rent 
subjektiva varseblivningar (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Enligt Dahlberg (1997) är skrivna berättelser och intervjuer metoder som lämpar sig väl vid 
kvalitativa studier då företeelser och upplevelser ska undersökas. Vid en intervju får 
intervjupersonen möjlighet att uttrycka sina erfarenheter av det som ska undersökas. Genom 
att istället för intervjuer använda sig av skrivna berättelser kan en företeelse studeras utan risk 
för att intervjupersonen associerar utanför ramen för det som ska undersökas (a.a). 

 

Friberg (2006) menar att skönlitteratur, upplevelsebeskrivningar, biografier och debattböcker 
kan vara viktiga källor till kunskap då de förmedlar det som finns i huvudet på författaren och 
har inga krav på objektivitet. Skönlitteratur kan vara ren fiktion men bygger ofta på 
erfarenheter och upplevelser som författaren omformar efter sitt eget huvud. I en biografi 
berättas en livshistoria antingen av personen själv eller av någon annan. Även om de bygger 
på författarens egna tolkningar av verkligheten så har de någon form av trovärdighet (a.a). 
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Enligt Dahlberg (1997) passar skrivna berättelser bra då kvalitativt präglade företeelser ska 
undersökas. Biografier utgör ett utmärkt material för analyser i syfte att beskriva hur 
människor erfar världen (a.a). 

 

Studien är en kvaltitativ litteraturstudie som baseras på tre självbiografiska böcker. I BTH:s 
bibliotekskatalog söktes efter skönlitterära självbiografiska böcker som belyste ämnet. 
Sökordet barncancer gav tretton träffar på böcker. Inklusionskriterierna för böckerna var att 
de skulle vara skrivna av mödrar till barn mellan 0-18 år med cancer, utgå ifrån svenska 
förhållanden och vara skrivna och äga rum tidigast år 1990. Tre böcker motsvarade alla 
inklusionskriterierna.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen inspireras av Philip Burnards innehållsanalys. Innehållsanalys innebär enligt 
Burnard att forskaren analyserar textdata genom att gruppera ihop idéer och yttranden av lika 
slag (Burnard, 1996). Processen har delats upp i fyra steg: 

 

Steg 1 

De valda böckerna lästes igenom för att kontrollera att de motsvarade syftet med studien. 
Därefter lästes böckerna igenom mer ingående och meningsbärande enheter som motsvarade 
syftet antecknades på ett separat papper. 

 

Steg 2 

De meningsenheter som plockats ut jämfördes, komprimerades, kodades och sorterades in i 
grupper efter kod. 

 

Steg 3 

Grupperna delades in i olika kategorier. I de fall då grupper hade liknande typ av innehåll 
placerades de under samma kategori. Totalt bildades fem kategorier. De bildade kategorierna 
speglade syftet med studien. Här blev materialet fullständigt kategoriserat innehållande all 
analyserad text. 

 

Steg 4 

Efter denna analys söktes ur kategorierna svar och förklaringar på studiens syfte. Dessa svar 
och förklaringar kom att utgöra grunden för resultatet. 

 



5 

 

Tillvägagångssätt för analysförfarandet visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Exempel på analysförfarandet 

Meningsenheter Komprimerad text Kod Kategori 
Personalen var 
underbar och tog 
hand om oss. De var 
lugna, förstående och 
väldigt rutinerade. 

Personalen tog bra 
hand om dem. 

Personalens 
bemötande 

Sjukvårdspersonalens 
betydelse för 
livsvärlden 

 

 

Sammanfattning av de självbiografiska böckerna 

Edgardh, I. (2006). Kan jag dö, mamma?. Stockholm: Alfabeta. 

Kan jag dö, mamma? är en bok som beskriver livet i en familj med ett svårt sjukt barn. När 
Ingrids son var fem år fick han diagnosen cancer, familjens liv blir en balansgång mellan liv 
och död. I boken tar författaren upp frågor som vad som händer i en familj när ett barn blir 
svårt sjukt, vad händer i en förälder och varifrån hämtar man styrkan? 

 

Karlsson, A. W. (2005). ”Det är ju cancer” – om att fylla vår dotters dagar med liv. 
Stockholm: Hjalmarson & Högberg. 

”Det är ju cancer” är en mammas berättelse om Lina som har leukemi. I boken beskrivs Linas 
kamp mot sjukdomen, där sjukdomen till sist segrade. Anki beskriver hur det var för familjen 
under Linas behandling, om vänners agerande och om skiftningarna mellan hopp och 
förtvivlan, glädje och sorg.  

 

Wirén, H. S. (2000). Kämparnas konung: berättelsen om Ivar - en stor, liten person. 
Stockholm: Barncancerfonden. 

Kämparnas konung är berättelsen om Helens son Ivar som fick cancer och dog när han var tre 
år gammal. I boken berättar Helen om den stora kärleken och den stora sorgen hon upplevde 
med sin son. 

 

I resultatet refereras böckerna med siffrorna 1, 2 och 3. 1 är Kan jag dö, mamma?, 2 är ”Det 
är ju cancer” – om att fylla vår dotters dagar med liv och 3 är Kämparnas konung: 
Berättelsen om Ivar – en stor, liten person. 
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RESULTAT 
Resultatet bygger på analysen av materialet från de tre böckerna och presenteras som fem 
kategorier. Kategorierna är krisens betydelse för livsvärlden, barnets betydelse för livsvärlden, 
familj och vänners betydelse för livsvärlden och sjukvårdspersonalens betydelse för 
livsvärlden. Slutligen presenteras kategorin styrka att gå vidare. 

 

Krisens betydelse för livsvärlden 

Under barnets sjukdomstid förändrades mammans livsvärld. Den kris sjukdomen innebar tog 
sig uttryck på olika sätt i hennes livsvärld. Många gånger kände mammorna panik över vad 
som höll på att hända. Paniken framträdde när mamman fick en känsla av att barnet skulle tas 
ifrån henne (1, 2 & 3). Vid ett tillfälle såg en mamma prickar på sin dotter. Dessa kände hon 
igen som ett symtom och förstod att sjukdomen kommit tillbaka. Hon kände att paniken 
rusade runt i kroppen och att det inte fick vara sant att sjukdomen var tillbaka (2). Det fanns 
tillfällen då mammorna drabbades av panik och var tvungna att fly från en hotande situation 
(1, 2 & 3). En mamma rusade ut ur rummet i fullständig panik, när hon fick ett svårt besked 
angående barnets sjukdom (2). 

 

Mammorna upplevde ilska över att just deras barn drabbats. Det kändes orättvist att hennes 
barn kanske aldrig skulle uppleva det som andra barn får uppleva. De kunde känna ilska över 
att andra sjuka barn hade bättre prognos än deras (1, 2 & 3). En av mammorna kände ilska 
över att hela världen brydde sig om prinsessan Dianas död och undrade varför hennes liv 
skulle vara mera värt än hennes sons (3). En mamma kände ilska mot Gud, och tyckte att han 
har svikit dem. Något som också kunde framkalla ilska hos mamman var att andra människor 
kunde fortsätta leva ett vanligt liv. Vid jul tyckte hon det kändes så fel att andra kunde gå hem 
och pynta och koka skinka när hon levde i en fruktansvärd tillvaro (3). 

 

Oron var ett dominerande inslag i mammornas livsvärld. I samband med narkos och operation 
väcktes mammornas oro över att något kunde gå snett. De kände oro för att behandlingar inte 
skulle ge önskat resultat, att sjukdomen skulle förvärras och att barnet inte skulle bli friskt (1, 
2 & 3). 

”Luftstrupen är trång. Ögonen bränner. Jag orkar inte gråta, inte skrika. Kommer John 
att leva eller dö under det här året som kommer?” (1, s 115). 

 

För två av mammorna var ovissheten inför vad som skulle hända framträdande. De upplevde 
att de ofta fick vänta på besked om provsvar, röntgensvar, behandlingsresultat och beskriver 
hur denna ovisshet var olidlig. Denna väntan gjorde att de kastades mellan hopp och 
förtvivlan. De undrade om de skulle vara glada eller ledsna.  Ovissheten ledde till många 
frågor och tankar. De undrade om och hur läkarna skulle lyckas bota barnet och hur mycket 
barnet skulle behöva utstå (1 & 2). 
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”Jag vågar inte fråga. Två dagar av plågsam väntan följer. Neurologen har inte tid att 
träffa oss förrän på torsdagen” (1, s 19).  

 

När barnet blev sjukt reagerade mammorna med förnekelse. Ofta hade mammorna svårt att ta 
till sig information från läkarna om barnets tillstånd. I förnekelsen flydde de från sanningen 
och de valde att inte ta till sig och förstå innebörden i informationen. De varken orkade eller 
ville sätta sig in i vad det betydde.  De förnekade att barnet var allvarligt sjukt. Senare i 
sjukdomsförloppet förnekade de försämring och att behandlingen inte hade önskad effekt (1, 2 
& 3). 

”Jag vägrade tänka tanken att Lina skulle vara sjuk igen. Jag slog bort tankarna så fort 
det bara gick, och det var väldigt fort.” (2, s 137). 

 

Det visade sig att sorgen kan uttrycka sig på skilda sätt. Ett sätt för mammorna att uttrycka sin 
sorg var att gråta. De hade lätt till gråt och svårt att sluta gråta. Framträdande för mammorna 
var att de ville gråta när de var ensamma. Den sorg de kände i samband med barnets sjukdom 
gjorde att de blev ledsna och orkeslösa. När mammorna kom till insikt om barnets sjukdom 
väcktes olika tankar (1, 2 & 3). För en mamma var det tydligt att sjukdomsinsikten gjorde att 
hon funderade kring barnets existens, att barnet skulle dö före henne och aldrig bli vuxen (2). 
Ett annat sätt för sorgen att uttrycka sig var att det runt omkring blev oviktigt och overkligt. 
En mamma beskrev det som om en avgrund öppnat sig framför henne och hon var helt 
fokuserad på barnet. Det var som om hon slutade existera och levde i en mardröm som hon 
inte varit förberedd på (3). För en mamma innebar sorgen bland annat en smärta som gjorde 
att hon inte visste var hon skulle ta vägen (1). 

”Jag kryssar vilsen runt i huset. Huden är krängd ut och in. Köttsidan ut. Överallt finns 
smärtan.” (1, s 34). 

 

Mammorna upplevde att krisen medförde att de förändrades som person under barnets 
sjukdomstid. Deras tankar om vad som hände med dem själva var till exempel att de inte 
längre var viktiga och att tillvaron krympte (1, 2 & 3). En mamma upplevde att hon blev en 
besvärligare person på många sätt, men att hon även blev en bättre människa. Att hon lärt sig 
en hel del om livets svårigheter, men också om människors styrka, livsvilja och livsglädje (3). 

 

Barnets betydelse för livsvärlden 

Det framgick i böckerna att mammorna tydligt kände att de ville beskydda sitt barn på olika 
sätt, när de misslyckades kände de att de svek sitt sjuka barn. Mammorna kände att de hela 
tiden ville finnas till för sitt barn och skydda och stötta det. De ville att barnet skulle få 
uppleva så mycket glädje som möjligt under sjukdomstiden. När barnet blev sjukt såg 
mammorna det som en viktig uppgift att beskydda sitt barn från allt hemskt och fruktansvärt. 
De ville ge sitt barn trygghet och barnet skulle veta att hon alltid fanns vid dess sida (1, 2 & 
3). En mamma kände att hon svek sitt barn eftersom det var hennes plikt att se till att inget ont 
skulle hända barnet (3). Under sjukdomstiden fick barnet genomgå många undersökningar 
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och besvärliga behandlingar som mammorna upplevde obehagliga. Många gånger var det 
jobbigt för mammorna att se vad barnet var tvunget att genomlida, men hon kände att det var 
nödvändigt att stanna hos sitt barn (1, 2 & 3). 

”Jag bet ihop och gick in. Det var klart att jag skulle vara hos henne, min älskade lilla 
vän.” (2, s 39). 

 

För en mamma kändes det viktigt att aldrig visa sin osäkerhet och rädsla inför barnet. Hon 
ville vara lugn och trygg för barnets skull. Det gjorde att hon kämpade och lyckades behålla 
sitt lugn utåt sett för att barnet skulle känna sig tryggt, men inombords kände hon sig otrygg 
(2). I de situationer som mamman kände att hon inte klarade av att beskydda barnet upplevde 
hon att hon svek det. Hon blev besviken på sig själv, att hon inte kunde skydda barnet (1, 2 & 
3). En mamma kände sig otillräcklig när hon inte kunde vara hos sitt sjuka barn hela tiden på 
grund av att hennes nyfödda barn också behövde henne. Hon visste inte om hon räckte till för 
sitt sjuka barn under den tiden och detta kändes oerhört svårt för henne (3). 

 

Alla mammor kände att de ville att deras barn skulle få uppleva så mycket som möjligt under 
den tiden de hade kvar att leva. Förutom upplevelser ville mammorna ge barnet materiella 
saker för att göra dem glada. De ville dela den glädjen som barnet kände när de fick presenter. 
För mammorna var det en glädje att köpa saker till barnet och att de fanns där för att ta emot 
dem (1, 2 & 3). 

”Att han skulle få vara med om så mycket som möjligt var en tanke som vi ständigt bar 
med oss.” (3, s 54). 

 

Barnet kunde ge mamman trygghet vid många tillfällen. Barnets fysiska närvaro gjorde 
mammorna lugna och trygga i flera skrämmande situationer. När barnet var lugnt smittade det 
av sig till mamman som då lättare kunde hantera sin rädsla genom barnets stöd (1, 2 & 3). 

”Rummets konturer blir suddiga men jag tar Johns hand som är trygg och verklig.” 

(1, s 23). 

 

Även mitt i allt det svåra kunde mammorna känna glädje och hopp och få kraft att kämpa 
vidare genom barnet (1, 2 & 3). Framsteg som att barnet åt bättre och orkade mer gjorde att 
mammans hopp om förbättring väcktes och det kändes som om livet var på väg tillbaka (1). 
Om barnet var på gott humör, gjorde det även mamman glad (1, 2 & 3). 

 

Familj och vänners betydelse för livsvärlden 

I samband med att barnet blev sjukt förändrades tillvaron för hela familjen vilket gjorde att 
mammans livsvärld förändrades. Det vanliga livet fanns inte längre och familjen och vännerna 
fick en ny betydelse för mammorna. Den övriga familjen kom i skymundan när barnet blev 
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sjukt (1, 2 & 3). Mammorna hade dåligt samvete mot de andra barnen i familjen när hon 
vistades på sjukhuset med sitt sjuka barn. Det kändes som hon svek dem, då hon inte kunde 
vara hos dem (1, 2 & 3). En mamma hade svårt att glädjas åt de friska barn hon faktiskt hade, 
och kunde uppleva det som om de nästan var i vägen (2).  

”Jag blev ledsen under samtalet, allt kändes så sorgligt. Jag förstod att det måste vara 
tråkigt för Lukas att vi inte skulle vara hos honom på hans födelsedag. Det kändes som 
om jag svek honom.” (2, s 29). 

 

Mammorna upplevde att det vanliga livet försvann när barnet blev sjukt. De undrade hur livet 
kunde fortsätta som vanligt för andra människor, när deras liv stannat. Vardagen handlade om 
att lära sig leva i den nya, obegripliga tillvaron (1, 2 & 3). En mamma såg sin familj som ett 
team som skulle kämpa och alltid vara tillsammans. Hon tyckte det var viktigt att hålla ihop 
familjen och gladdes åt när hela familjen kunde vara tillsammans (2). Relationen med mannen 
kom i skymundan när barnet blev sjukt. Planeringen av de nödvändiga praktiska sysslorna 
utgjorde en stor del utav tiden de hade tillsammans. Mamman kände att det var lättare när 
båda två var hos barnet. Hon kände sig ibland övergiven av mannen när han inte kunde vara 
där. Ofta var det mannen som var hemma och tog hand om syskonen och skötte hemmet 
medan mamman var den som oftast var hos det sjuka barnet (1 & 2).  

”Vi är föräldramaskiner som rör oss fram och tillbaka för att göra det som måste göras. 
Vi är ganska bra på det. Men var är mannen jag lovade att älska? Det är väl det här som 
är nöd. Och lust orkar jag inte ens sakna.” (1, s 82). 

 

Mammorna upplevde det som om flera av vännerna tog avstånd under denna tid, kanske i all 
välmening för att de inte ville störa. Men de kände att de behövde få hjälp att bli dragna ut i 
livet. Själva orkade de inte ta kontakt, men blev glada när andra hörde av sig. Mammorna 
kunde längta efter någon att prata strunt med då de ofta kände sig ensamma (1, 2 & 3). En 
mamma kände det jobbigt att behöva konfronteras med bekantas frågor kring barnet och dess 
sjukdom. Hon hade inte ork att förklara (2). 

 

Sjukvårdspersonalens betydelse för livsvärlden 

En stor del av sjukdomstiden tillbringades på sjukhus varpå sjukhusmiljön och vårdpersonalen 
fick stor betydelse för mammans vardag. I de allra flesta fall upplevde mammorna att 
personalen var lugna, förstående och väldigt rutinerade. Personalen var engagerade och 
angelägna om att de skulle ha det bra. Det fick mammorna att känna sig trygga och 
omhändertagna. Mammorna upplevde även att de kunde ställa frågor och att personalen 
verkligen ville att de skulle förstå. På sjukhuset kunde mammorna lämna över en del av 
ansvaret till personalen. Många gånger kändes det skönt att vara på sjukhuset och veta att 
personalen tog väl hand om barnet (1, 2 & 3). 

”Det var en lättnad att komma tillbaka och lämna vår lille guldklimp i proffsens 
händer.” (3, s 23). 
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Mammorna tyckte att nästan all sjukvårdspersonal var underbar och fantastisk. Men det 
upplevdes jobbigt när de tvingades möta ny personal och nya rutiner, även om personalen var 
hjälpsamma och duktiga så kände de dem inte (1, 2 & 3). 

 

Styrka att gå vidare 

Mammorna försökte hämta energi och styrka på olika sätt (1, 2 & 3). En mamma fann kraft 
och styrka när hon vistades med hästar. Tillsammans med hästarna försvann tankarna på det 
svåra livet runt omkring (1).  

”Utan hästarna hade jag inte orkat. Något hos dem ger mig ro. Att bli buren? Att bli 
tagen för den jag är? Att bli avläst i nuet?” (1, s 53). 

 

Då behandlingsfaser var över och behandlingen gått bra kände de glädje över att tillfälligt 
kunna släppa sin oro och ville ta tillvara på den stunden (1, 2 & 3). En mamma ville fira med 
tårtkalas när en del av behandlingen var över, eftersom hon inte visste hur det skulle gå 
framöver (1). De stunder som fanns att glädja sig åt försökte de ta tillvara (1, 2 & 3). 

 

Även vid de tillfällen då livet kändes värre än någonsin var mammorna tvungna att orka gå 
vidare. Det fanns inget alternativ, detta var deras liv nu och de måste kämpa vidare. Det var 
bara att inse att det inte bara gick att ligga och vänta på att allt skulle bli bra igen. Det var bara 
att kämpa och göra det bästa av livet som var nu. Det gällde att ta en dag i taget och hålla 
kraften fokuserad (1, 2 & 3).  

 

DISKUSSION 
Diskussionen kommer att delas in i metoddiskussion där den valda metoden och analysen 
diskuteras, samt resultatdiskussion där resultatet kommer att diskuteras och bekräftas eller 
dementeras med hänvisning till relevanta studier. Därefter presenteras studiens slutsats. 

 

Metoddiskussion 

Studien baserades på skönlitterära självbiografiska böcker för att få mammans egna 
upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. I en skönlitterär bok skriven av mamman 
själv beskriver hon med egna ord sina känslor och upplevelser. Styrkan i skönlitterära 
självbiografiska böcker ligger i att det är mammans egen berättelse, som inte har blivit tolkad 
av någon annan. Mammans egen berättelse skulle också kunna fås genom intervjuer men 
valdes bort då detta skulle ha tagit för lång tid och då det skulle innebära etiska problem 
eftersom ämnet kan vara svårt att prata om och väcka starka känslor hos mammorna. Enligt 
Dahlberg (1997) är biografier lämpliga då det av utrymmes och tidsskäl inte finns möjlighet 
till empiriska studier.  
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Tillförlitligheten i resultatet stärks av att de tre böckerna belyser mammornas livsvärld, 
oberoende av varandra, då de lever med ett cancersjukt barn. Sammanställningen av dessa tre 
mammors livsvärld utgör studiens resultat. Om färre böcker använts hade det kunnat ha 
betydelse för djupet i resultatet, då livsvärldsperspektivet inte blivit belyst ur flera synvinklar. 
Det kan vara så att studiens resultat påverkats av att de analyserade böckerna är skrivna av 
mammorna efter det att barnet blivit friskt eller gått bort. Det är en styrka för studien att 
böckerna analyserats av två personer som fick fram liknande meningsbärande enheter.   

 

Anledningen till att böcker endast skrivna av mammor användes, var att endast en bok skriven 
av en pappa hittades. Detta kan bero på att mammor och pappor hanterar känslorna kring sitt 
barns sjukdom på skilda sätt. Eftersom böcker från andra länder än Sverige kunde ha tagit upp 
andra aspekter som inte kan identifieras i Sverige blev valet att endast utgå från böcker som 
skildrar svenska förhållanden. Resultatet bygger då på samma förutsättningar för alla 
mammor som är med i studien, då livsvärlden präglas av det samhälle de lever i. Dock visade 
det sig genom artiklarna som använts i resultatdiskussionen att livsvärlden ter sig liknande 
oavsett var i världen mamman lever. 

 

Analysen inspirerades av Burnads innehållsanalys (Burnard, 1996). Denna analys valdes då 
den upplevdes tydlig och verkade passa bra till studien. Analysen tog lång tid att genomföra 
då de meningsbärande enheterna utgjorde en stor mängd material. Den valda analysmetoden 
visade sig vara lämplig för studien då analysen trots det stora materialet gav struktur över 
innehållet. Då livsvärldsperspektivet innehöll många olika aspekter upplevdes det svårt att 
kategorisera då vissa perspektiv liknade varandra. Detta ledde till att kategorierna 
omarbetades flera gånger innan de slutligen representerade resultatet på ett sätt som passade 
studiens syfte.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att det är mycket som har betydelse för mammans livsvärld då hon lever 
med ett cancersjukt barn. Det framkom bland annat att mammorna aldrig kände någon tvekan 
att finnas till för sitt barn. Resultatet visade också att mammorna prioriterade det sjuka barnet 
framför den övriga familjen. Detta resultat stöds av Clarke (2006) som menar att mammorna 
till cancersjuka barn känner att de måste finnas där för sina barn. Deras egen tillvaro tenderar 
att minska och personliga känslor och behov ignoreras. All fokus ligger på att vara mamma 
till det sjuka barnet och att den övriga familjen blir åsidosatt (a.a).  

 

I denna studies resultat framkom att det var viktigt att inte visa sin rädsla och osäkerhet inför 
det sjuka barnet. För att barnet skulle känna sig tryggt behövde mamman utåt sett mot barnet 
visa sig stark och trygg fastän hon egentligen var skräckslagen. Detta bekräftas i en studie av 
Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden och Grypdonck (2008) som visar ett det är tydligt att 
föräldrarna till ett sjukt barn förtränger sina egna rädslor och känslor av osäkerhet för att 
kunna stödja sitt barn. De ville vara starka personer som barnet kunde lita på (a.a). 
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Resultatet visade att mammorna kunde reagera med förnekelse när hon ställdes inför svåra 
faktum gällande barnets sjukdom. Krissituationen gjorde att de ibland varken ville eller 
orkade inse situationens allvar, i stället reagerade de med att förneka. Detta stämmer överens 
med vad Cullberg (2006) menar då han påstår att förnekelse är en del i en krisreaktion när ett 
hot om förlust uppstår. Att mammorna reagerade med förnekelse bekräftas även i en studie av 
Patistea, Makrodimitri och Panteli (2000), där det framkommer att föräldrarna förnekar det 
cancerbesked de får av läkarna och vill inte tro på det. De söker därför efter andra utlåtande 
som kan dementera diagnosen (a.a). 

 

I resultatet framkom det tydligt att mammorna var nöjda med den vård barnet fick och 
bemötandet från sjukvårdspersonalen. De kände att personalen ville att de skulle förstå den 
information som gavs. En studie av Ward-Smith, Kirk, Hetherington & Hubble (2005) 
framhåller att tillgängligheten och bemötandet inom sjukvården upplevs övervägande positivt. 
I studien belyses också hur viktig kommunikationen är mellan personal och förälder och att 
personalen tar sig tid till att förklara även om det ibland innebär att de måste upprepa 
informationen flera gånger (a.a). 

 

Resultatet visade att det oftast var mamman som var på sjukhuset med det sjuka barnet och 
mannen som var hemma hos de övriga barnen. Hans uppgift blev att ta hand om de praktiska 
sysslorna kring hemmet och vardagslivet. Relationen mellan föräldrarna förändrades, kärleken 
kom i skymundan och det kändes som de blev mer som maskiner än människor. Detta stöds i 
en studie av Young, Dixon-Woods, Findlay och Heney (2002) som menar att många pappors 
ansvar blir att köra barn till skolan, laga mat och hjälpa till med läxor. Samma studie visar att 
relationen mellan föräldrarna förändras i och med barnets sjukdom och de upplever att 
förhållandet inte har samma kvalitet som det hade innan (a.a).  

 

Att det kunde kännas jobbigt att svara på bekantas frågor om barnets sjukdom framkom också 
i resultatet. Detta styrks i en artikel av Patistea, Makrodimitri och Panteli (2000) som visar att 
föräldrarna tycker det är väldigt stressande att behöva prata med bekanta om sjukdomen och 
varför detta har drabbat dem. 

 

Resultatet klargjorde att mammorna kände att de helt enkelt var tvungna att kämpa vidare mot 
sjukdomen varje dag, det fanns inget annat alternativ. Deras liv hade förändrats och även om 
det kändes värre än någonsin var det bara att acceptera att detta var deras liv nu och göra det 
bästa av situationen. Detta bekräftas i en studie av Clarke (2006) där det framkom att 
mammorna inte ville liknas vid starka hjältar som orkade med att hantera situationen. De 
menade att de inte hade något val utan gjorde vad de måste göra och vad alla skulle gjort om 
de kommit i samma situation (a.a).  
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Slutsats 

Resultatet visar att mammans hela livsvärld förändras under barnets sjukdomstid. Livsvärlden 
påverkas till exempel av den kris hon går igenom då hotet om förlust av barnet blir tydligt. 
När en mamma känner ett hot om förlust uppstår en kris som medför att hennes livsvärld 
förändras då tryggheten byts ut mot osäkerhet och kaos. Den här upplevelsen innebär att de 
relationer som mamman har också påverkar livsvärlden och blir viktiga för henne. Relationen 
med barnet får en stor betydelse och mamman känner att hon måste beskydda sitt barn och 
finnas till för det i alla situationer. Då mamman och barnet tillbringar mycket tid på sjukhuset 
får mammans relationer med sjukvårdspersonalen också stor betydelse för livsvärlden. Deras 
kunskaper och bemötande blir avgörande för hur livsvärlden ter sig under tiden på sjukhus.  

 

När ett barn blev sjukt medförde det en drastisk förändring av mammans livsvärld som gjorde 
att livet förändrades men hon kände ändå att hon var tvungen att kämpa vidare.  

 

Genom denna studie har vi fått en inblick i en mammas livsvärld när hon lever med ett 
cancersjukt barn. Genom kunskaper om hur hon upplever sin vardagsvärld och vad som blir 
viktigt kan sjukvårdspersonalens bemötande underlätta hennes situation och ge henne kraft att 
orka stödja sitt barn på bästa sätt. 

 

Det kunde vara intressant att göra vidare studier i hur pappors livsvärld påverkas när deras 
barn får cancer. Genom kunskaper om skillnader och likheter i mammors och pappors 
livsvärld när de lever med ett cancersjukt barn skulle sjukvårdspersonalen kunna bemöta båda 
föräldrarna utifrån deras enskilda behov. 
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