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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Drygt 300 barn i Sverige drabbas av cancer varje år och 80 % av dem överlever. 
När ett barn drabbas av cancer påverkas även föräldrarna, de grips vid diagnosbeskedet av 
känslor som sorg, förtvivlan och maktlöshet. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i bemötandet 
av dessa föräldrar.  
Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av diagnosbeskedet när deras barn drabbas av cancer 
och hur föräldrarna hanterade den psykiska stress som uppstod. 
Metod: En kvalitativ studie som baserades på tio självbiografier. Självbiografierna 
analyserades utefter Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) manifesta 
innehållsanalys.              
Resultat: Det framkom att föräldrarna hamnade i chocktillstånd i samband med 
diagnosbeskedet. De upplevde känslor som förnekelse, skuldkänslor, overklighetskänsla och 
förvirring. Det känslomässiga kaoset medförde svårigheter för föräldrarna att ta emot 
information vid diagnosbeskedet. Föräldrarna fann olika sätt att hantera den psykiska stress 
som diagnosbeskedet medförde, exempelvis genom att de förde dagboksanteckningar och 
levde dag för dag.                                                                                 
Slutsats: I studien framkom det att föräldrarna upplevde och hanterade diagnosbeskedet på 
olika sätt och att det var viktigt att sjuksköterskan var öppen och följsam gentemot 
föräldrarnas livsvärld för att bemöta och stötta dem utifrån deras individuella behov. En 
kontaktperson som var insatt i barnets situation var till fördel för att föräldrarna skulle känna 
trygghet och tillit.  
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INLEDNING 

Barncancer drabbar inte enbart barnet utan också föräldrarna. När barnet får cancerbeskedet 
är föräldrarna oftast närvarande och de erfar en mängd olika upplevelser i situationen vilket 
kan leda till att de hamnar i chock. Människor har ofta en uppfattning om att situationer som 
dessa är påfrestande för föräldrarna vilket även författarna till studien hade. Intresset för att 
genomföra studien väcktes då författarna ville få djupare kunskap om hur de drabbade 
föräldrarna upplever situationen. Som blivande sjuksköterskor är det av intresse att studera 
föräldrarnas upplevelser vid diagnosbeskedet och hur de hanterar den psykiska stress som 
uppstår. Kunskapen är viktig i sjuksköterskeprofessionen för att kunna stödja och bemöta 
föräldrarna vid diagnosbeskedet.  

BAKGRUND 

Barncancer 
 
Cancer är en benämning på flera olika sjukdomar där celler i någon del av kroppen börjar dela 
sig ohämmat. Dessa celler bildar en tumör som sedan kan spridas till andra ställen i kroppen 
och bilda så kallade metastaser (Bergman, Hont & Johansson, 2013). Drygt 300 barn upp till 
18 års ålder drabbas av någon form av cancer varje år i Sverige (Hjorth, 2013 & Klint, 2013). 
Det är ett lågt antal jämfört med de 55 000 vuxna som drabbas varje år (Hjorth, 2013). 
Skillnaden är att cancer bland vuxna oftast beror på livsstil och ålder medan orsaken till 
cancer bland barn oftast är okänd (Barncancerfonden, u.å.). Ytterligare skillnader mellan 
tumörer bland vuxna och barn är att tumörerna oftast är mer snabbväxande och aggressivare 
bland barn men också att tumörerna svarar bättre på behandling jämfört med vuxna. Ungefär 
35 % av cancerdiagnoserna bland barn utgörs av leukemi och lymfom, 25 % utgörs av 
hjärntumörer och 40 % av andra tumörformer, exempelvis mjukdels-och skelettcancer (Klint, 
2013).  

Symtom och behandling 
De allmänna symtomen vid cancer är trötthet, feber och aptitlöshet men symtomen varierar 
beroende på vilken cancersjukdom den drabbade lider av (Hagelin, 2008). Andra symtom som 
kan förekomma är smärta, illamående, nedstämdhet, brist på energi, viktnedgång och 
sömnproblem (Abu-Saad Huijer, Sagherian & Tamim, 2013). Barnen upplever oftast flera 
symtom samtidigt (Woodgate, 2008; Woodgate & Degner, 2003). De kan uppleva symtom 
som de anser vanliga och som inte beror på cancern, exempelvis influensasymtom. De kan 
också uppleva symtom som orsakats av cancern samt av den behandling de får mot cancern 
(Woodgate, 2008). Målet med behandlingen hos barn är att lindra och bota men också att 
barnets normala utveckling inte ska påverkas negativt. 80 % av de barn som drabbas av 
cancer överlever. I Sverige finns barnonkologiska centrum där verksamheten är specialiserad 
på barn med cancerdiagnoser. När det finns misstanke om att ett barn drabbats av cancer finns 
inga väntetider utan åtgärder sätts in ofördröjligen för att ställa rätt diagnos och ge behandling 
i god tid. De behandlingsalternativ som finns är cytostatika, kirurgi, stamcellstransplantation 
och strålbehandling (Klint, 2013). Behandling av cancer hos barn anpassas utifrån deras 
individuella situation. En individanpassad behandling är till fördel för att minska risken för 
både psykiska och fysiska biverkningar (Bergman, Hont & Johansson, 2013).  

Krisreaktioner 
Vid diagnosbeskedet hamnar föräldrarna i chocktillstånd (Popp, Conway & Pantaleao, 2015; 
Ringnér, Janson & Hällgren Graneheim, 2011). Den chockfas föräldrarna hamnar i varar allt 
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mellan några sekunder upp till en vecka och det mest framträdande är förnekelse av 
verkligheten och en overklighetskänsla. Den drabbade föräldern kan antingen vara lugn eller 
kaotisk och drabbas av en emotionell blockad, vilket gör att de inte minns information som 
givits (Lundin, 2008). Föräldrarna kan reagera olika i dessa situationer, till exempel genom att 
skrika, tala förvirrat eller verka paralyserade (Cullberg, 2006; Sandberg, 2015). Efter 
chockfasen hamnar föräldrarna i reaktionsfasen som kan vara i veckor till år. Kännetecken för 
övergång mellan faserna är att den drabbade börjar gråta och reaktionsfasen kännetecknas 
också av ångest och depressivitet samt andra psykosomatiska reaktioner (Lundin, 2008). 
Föräldrarna kan även känna skuld, skam och orättvisa. De kan i den här fasen ifrågasätta 
varför det händer just dem och de försöker finna mening med det som hänt (Cullberg, 2006; 
Sandberg, 2015). I reaktionsfasen kan föräldrarna börja släppa förnekelsen och börja ta in 
verkligheten (Lundin, 2008).  

Föräldrars upplevelser och reaktioner vid diagnosbeskedet 
När en cancersjukdom drabbar ett barn påverkas inte bara barnet utan även föräldrarna både 
socialt och emotionellt. Tidigare forskning belyser att en del föräldrar har en misstanke om att 
deras barn drabbats av cancer redan innan diagnosbeskedet (Popp et al., 2015). Oftast saknas 
det tid att förbereda sig inför det svåra beskedet om barnets situation och diagnosbeskedet 
försätter många gånger föräldrarna i chocktillstånd trots att misstanken om cancer finns där 
hos många (Popp et al., 2015; Ringnér, Jansson & Hällgren Graneheim, 2011). Föräldrarna 
grips av känslor som sorg, förtvivlan, maktlöshet och de känner sig vilsna. Många föräldrar 
förknippar diagnosen med att de kommer förlora sitt barn (da Silva Carvalho et al., 2014). 
Aktuell forskning belyser att föräldrarna vid diagnosbeskedet inte direkt kan förstå vad barnet 
drabbats av och vad det innebär (Ringnér et al., 2011; Rodgers, Stegenga, Withycombe, 
Sachse & Patterson Kelly, 2016; da Silva Carvalho et al., 2014). När ordet cancer nämns vid 
beskedet stänger många föräldrar av (Popp et al., 2015; Rodgers, et.al, 2016) och det blir svårt 
för dem att ta in det vårdpersonalen informerar om (Rignér et al., 2011; Rodgers et al., 2016). 
Forskningen visar också på att föräldrarna känner att de behöver skydda sitt barn och visa sig 
starka för dem vilket de gör genom att försöka dölja sina känslor och fokusera på att stödja 
barnet (da Silva Carvalho et al., 2014; Rignér et al., 2011).  

Föräldrars olika copingstrategier  
	  
När ett barn drabbas av cancer finner föräldrarna strategier att hantera situationen på. De kan 
exempelvis hantera situationen genom att försöka acceptera diagnosen, vara positiva och 
finna hopp. Ett sätt att se positivt på det som hänt är att föräldrarna jämför sin situation med 
andra familjer som befinner sig i en svårare situation. Föräldrarna kan hantera 
diagnosbeskedet genom att förneka det som hänt och hoppas på att diagnosen inte stämmer 
eller genom att de förbereder sig på det värsta (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010). Vissa föräldrar hantera också situationen genom att undvika påfrestande 
känslor. Andra föräldrar hanterar situationen genom att söka information om barnets diagnos 
och även föra anteckningar om alla upplevelser och erfarenheter. Det finns också mindre bra 
strategier som vissa föräldrar använder för att hantera situationen, exempelvis ökad 
konsumtion av alkohol och tobak (Ibid). 

Sjuksköterskans roll 
När föräldrar får besked att deras barn drabbats av cancer är det viktigt med kommunikation 
mellan vårdpersonal och föräldrarna. Sjuksköterskan har en viktig roll för föräldrarna genom 
att ge stöd och vägleda dem vid diagnosbeskedet. I samband med diagnosbeskedet utsätts 
föräldrarna för en okänd värld där de träffar nya människor och ett främmande språk i form av 
medicinska termer. För föräldrarna är det viktigt att sjuksköterskan är bekväm i sin roll för att 
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kunna stödja dem (da Silva Carvalho, Bastos Depianti, da Silva, de Aguiar & Moreira 
Monteira, 2014). Sjuksköterskans uppgift är att finnas där för att förklara och förtydliga den 
information som läkaren ger. Det är viktigt att sjuksköterskan redan från början informerar 
om att de inte vet vad som orsakat sjukdomen och att det inte är någons fel (Hagelin, 2008). 
Eftersom det kan vara svårt för föräldrarna att ta in information vid diagnosbeskedet kan 
sjuksköterskan hjälpa till genom att exempelvis föra stödanteckningar till dem under samtalet 
(Hagelin, 2008; Kästel, Enskär & Björk, 2011).  

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien präglas av ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapen belyser vikten av 
människors subjektiva upplevelse och därför anses vårdvetenskapen som en lämplig teori till 
studien (Dahlberg & Segesten, 2010).  De vårdvetenskapliga begrepp som kommer belysas i 
studien är livsvärld, coping samt mening och sammanhang. 

Livsvärld 
Livsvärld är världen som den upplevs och genom livsvärlden förstår vi oss själva och vår 
omgivning. Vår livsvärld formas av mening och sammanhang och är unik för varje individ 
samtidigt som den delas med omvärlden. I livsvärlden ingår minnen, erfarenheter, tankar och 
känslor. Livsvärlden är en självklarhet för oss och innebär att vardagen är i fokus men när 
människan drabbas av en sjukdom eller situation som påverkar tillvaron blir inte livsvärlden 
lika självklar längre. För att föräldrarna ska uppleva att de blir bemötta på ett genuint, 
respektfullt och omsorgsfullt sätt bör sjuksköterskan vara öppen och följsam gentemot 
föräldrarnas livsvärld. Genom att ta del av föräldrarnas livsvärld kan sjuksköterskan få 
kännedom om hur föräldrarna upplever situationen och hur de hanterar den (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 

Coping 
Enligt Brattberg (2008) har människor en naturlig förmåga att hantera psykisk stress och 
kriser. Förmågan kallas coping och har betydelse för hur människan påverkas av situationer. 
En bra copingförmåga innebär att människan klarar av att hantera situationen som den är. 
Coping inträffar när människan påverkar, förändrar eller anpassar omgivningen och sitt eget 
sätt att se och reagera på situationen. Målet med coping är att stressen som kan yttra sig 
fysiskt, emotionellt och psykiskt i samband med en påfrestande livshändelse ska minska. 
Copingförmågan sätts på prov när människan hamnar i en påfrestande situation vilket 
föräldrarna i studien gör och det är förmågan att hantera situationen som styr om föräldrarna 
kan ta sig ur krisen. Inom coping finns det resurser som underlättar hanteringen av 
livshändelsen och dessa delas in i inre och yttre resurser. Exempel på inre resurser som 
föräldrarna kan använda sig av är självkänsla, känsla av sammanhang samt förmåga att se 
hopp. Exempel på yttre resurser som de kan använda sig av är socialt nätverk och tillgång till 
tid. Med tillgång till tid menas att föräldrarna har tid till att fundera och bearbeta det som hänt 
dem och att de inte har fullt upp med annat i livet (Ibid). När föräldrarna får besked om att 
deras barn drabbats av cancer använder de olika copingstrategier. Vilka copingstrategier de 
använder är individuellt för varje förälder och hur de hanterar diagnosbeskedet präglas av hur 
de upplever situationen.  

Mening och sammanhang 
Det som betraktas meningsfullt för en person är individuellt och när föräldrarna får 
diagnosbeskedet kan deras syn på vad som är meningsfullt förändras. Föräldrarna kan lättare 
hantera den påfrestande livshändelsen om de känner meningsfullhet men om de saknar 
mening kan de stora påfrestningarna bli svåra att hantera. Om föräldrarna upplever 
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sammanhang i sitt liv blir det också lättare för dem att finna styrka i svåra situationer som 
exempelvis ett cancerbesked. Föräldrarna bär många gånger på frågor och funderingar 
gällande diagnosen, bland annat om orsakerna och meningen med det som hänt. De kan också 
lägga skulden på sig själva för det som hänt. Sjuksköterskan kan stödja föräldrarna genom att 
aktivt lyssna på vad de känner samt hjälpa dem att finna nya sätt att hantera situationen 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 
Drygt 300 barn diagnostiseras med cancer varje år i Sverige och sjuksköterskan möter ofta 
föräldrarna till dessa barn i samband med diagnosbeskedet. Föräldrarna kan vid 
diagnosbeskedet uppleva chock och de kan visa känsloyttringar som sorg, förtvivlan och 
maktlöshet samtidigt som de känner ansvar att vara starka inför barnet och inge trygghet. För 
att hantera känslorna och den psykiska stress som uppstår i samband med diagnosbeskedet 
behöver föräldrarna finna olika copingstrategier. När ett barn drabbas av cancer kan 
föräldrarnas syn på vad som är meningsfullt i livet förändras och om föräldrarna upplever 
meningsfullhet i situationen blir det lättare för dem att hantera situationen.  
 
Studien kommer bidra med kunskap om hur föräldrar till ett cancerdrabbat barn upplever 
diagnosbeskedet och hur de hanterar den psykiska stress som det medför. Studien är relevant 
att genomföra då tidigare forskning syftar att belysa föräldrarnas upplevelser att leva med ett 
cancersjukt barn och det finns ytterst lite forskning som berör specifikt upplevelser i samband 
med diagnosbeskedet och hur föräldrarna hanterar den psykiska stress som det medför. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om hur föräldrarna upplever diagnosbeskedet 
och hur de på olika sätt finner copingstrategier för att kunna hantera den psykiska stressen. 
Kunskapen är betydelsefull för att sjuksköterskan ska kunna stödja och bemöta föräldrarnas 
individuella upplevelser och behov. Om sjuksköterskan inte har kunskap om hur föräldrar 
upplever och hanterar diagnosbeskedet kan det leda till ett bristfälligt bemötande från 
sjuksköterskan gentemot föräldrarna och den redan påfrestande situationen kan bli ännu mer 
påfrestande för föräldrarna.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse vid diagnosbeskedet när deras barn 
drabbas av cancer och hur föräldrarna hanterade den psykiska stress som diagnosbeskedet 
medförde. 

• Hur upplevde föräldrarna diagnosbeskedet? 
• Hur hanterade föräldrarna den psykiska stressen i vardagen? 
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METOD 
Studien präglas av en kvalitativ ansats och baserades på självbiografier som är skrivna av 
föräldrar till cancerdrabbade barn. Självbiografier valdes för att få inblick i föräldrarnas 
subjektiva upplevelse vid diagnosbeskedet och hur de hanterade den psykiska stress som det 
medförde. Studiens syfte var att få förståelse för föräldrarnas subjektiva upplevelse och 
kvalitativ ansats valdes för att den har fokus på att skapa förståelse för människans subjektiva 
upplevelse (Forsberg & Wengström, 2015). 
 

Datainsamling 
Databasen LIBRIS användes för att söka relevanta självbiografier till studien eftersom det är 
en bibliotekskatalog som har brett utbud av böcker som finns på svenska bibliotek (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sökorden som användes för att söka självbiografier 
var biografi, cancer, barncancer, barn, föräldrar och föräldrar till sjuka barn (bilaga 1). Efter 
sökningen lästes böckernas sammanfattning på baksidan för att bedöma om de var relevanta 
till ämnet. De självbiografier som ansågs relevanta och motsvarade syftet lästes översiktligt 
och kvalitégranskades med Segestens (2012) mall av båda författarna och sedan valdes tio 
böcker som berörde studiens syfte.  
 

Urval 
Inklusionskriterierna för studien var att böckerna skulle vara skrivna på svenska för att 
minska risken för feltolkning. Ett annat kriterium var att böckerna var från 2000-talet och 
skrivna av föräldrar till det cancersjuka barnet och berörde föräldrarnas upplevelse vid 
diagnosbeskedet och hur de hanterade den psykiska stress som uppstod. Barn mellan 0-18 år 
och alla sorters cancersjukdomar inkluderades.  

Kvalitetsgranskning 
Självbiografierna granskades med hjälp av Segestens (2012) mall för kvalitetsgranskning av 
tryckt text för att stärka resultatets trovärdighet.  Exempelvis kontrollerades vem som skrivit, 
vad de hade för kompetens och syftet med det de skrivit samt om texten varit 
kvalitetsgranskad innan (Segesten, 2012). De böcker som författarna bedömde var av god 
kvalité utifrån kvalitetsgranskningen och de böcker vars syfte var att nå ut till andra i liknande 
situationer inkluderades i studien (Bilaga 2). 

Dataanalys 
De utvalda självbiografierna lästes enskilt av båda författarna, samtidigt som anteckningar 
fördes över relevanta delar som besvarade syftet. När böckerna var utlästa och anteckningar 
förda jämfördes författarnas anteckningar för att hitta gemensamma kategorier som besvarade 
syftet. En manifest innehållsanalys användes vilket innebär att författarna enbart analyserade 
det uppenbara i texten och beskrev materialet i kategorier. Den här analysprocessen innebär 
att göra meningsenheter av innehållet som sedan kondenserades, kodades och kategoriserades 
utifrån studiens syfte (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). En meningsenhet kan utgöras 
av ord, meningar eller stycken av text som har ett gemensamt innehåll och är en 
meningsbärande del av innehållet. När självbiografierna lästes fördes anteckningar 
individuellt och dessa utgjorde meningsenheter i den manifesta innehållsanalysen. Efter det 
kondenserades texten gemensamt vilket innebär att texten kortades ner utan att det centrala 
innehållet försvann. Efter kondenseringen utfördes kodning av texten och det gjordes 
gemensamt, kodning innebär att den kondenserade meningsenheten sammanfattades. När 
texten var kodad delades den in i underkategorier som utgjordes av koder med liknande 
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innehåll och dessa underkategorier bildade sedan huvudkategorier som byggde upp resultatet i 
studien (Ibid) (Bilaga 3). 

Förförståelse 
Förförståelse innebär att redan veta och det är viktigt att författarna har förförståelse men den 
kan också vara hinder för ny förståelse. Människor har alltid någon form av förförståelse och 
den kan påverka hur författarna uppfattar innehållet i självbiografierna (Dahlberg & Segesten, 
2010).  Trots att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av hur föräldrar upplever eller 
hanterar diagnosbeskedet om att deras barn drabbats av cancer så bar dem på förförståelsen att 
det kan vara en påfrestande situation och att det var svårt att se något positivt i det som hänt. 
Författarna var medvetna om sin förförståelse och eftersträvade vid analysprocessen att sätta 
förförståelsen åt sidan.   

Etiska övervägande 
Helsingforsdeklarationen (2013) belyser att forskning ska respektera människans liv, hälsa, 
värdighet, integritet och personliga uppgifter. Författarna till studien kommer ta dessa 
principer i beaktning genom att inte förvränga materialet i självbiografierna. Självbiografier är 
skrivna för att allmänheten ska få ta del av författarnas upplevelser, därför har inte författarna 
till självbiografierna tillfrågats om deltagande i studien.  
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RESULTAT 
	  
Huvudkategori Underkategori 
Föräldrarnas upplevelser och reaktioner 

	  

• Den första känslan och tanken 
• Varför just vi? 
• Känslomässigt kaos 
• Liknelser 
• Vardagen blev påfrestande 
• Få insikt 

Föräldrarnas upplevelser av mötet med 
vården 

• Att känna trygghet i en främmande 
miljö 

• Svårt att ta in information 
Att finnas till för sitt sjuka barn • Skydda sitt barn 

• Dölja känslor 
Hur föräldrarna hanterade den psykiska 
stressen 

• Olika sätt att hantera vardagen på 
• Behov av människor i omgivningen 

 

Föräldrarnas upplevelser och reaktioner 

Den	  första	  känslan	  och	  tanken	  
Flera av föräldrarna beskrev att de hade en misstanke om att deras barn drabbats av cancer 
redan innan de fick diagnosbeskedet. En mamma uttryckte det som att ”Det har funnits 
förtecken. Ändå golvar sanningen, när den anländer” (Bäckström, 2010, s. 34). När 
föräldrarna fick diagnosbeskedet och hörde ordet cancer slogs de av tanken att de skulle 
förlora sitt barn. ”Ivar hade cancer, han skulle dö ” (Wirén, 2000, s. 16). 
 

Gång på gång mal läkarnas besked. Alla barn med Johns sjukdom klarar sig inte 
igenom behandlingen. Det måste betyda att en del barn dör. Det betyder att John kan 
vara ett av dem. (Edgardh, 2005, s. 35)  

 
En förälder beskrev att hon kände skuldkänslor i samband med diagnosbeskedet. Hon kände 
skuld för att hon hade litat på läkaren som sa att hennes dotter var frisk istället för sin 
magkänsla som sa att något inte stod rätt till med hennes dotter. 
 

Varför hade jag inte litat på mig själv? Läkarna visste vilka symtom barn brukar få när 
de är sjuka. Men jag kände Hannah. Vi var experter på olika saker. Jag skulle ha 
vidhållit att läkarens förklaring till Hannahs uppförande inte stämde överens med det 
jag visste om Hannah. (Housden, 2003, s. 29)	  

Varför just vi?  
Föräldrarna beskrev att diagnosbeskedet försatte dem i en overklig situation. En beskrev det 
som en främmande situation och en annan som att hon befann sig i en mardröm. ”Befinner 
jag mig i en verklig situation? Vad är det som sker? Kan någon väcka mig ur denna 
mardröm?” (Milton, 2011, s. 37). Barncancer var något som föräldrarna tänkte drabbade 
andra familjer och något som visades på teve och film.  
 

Barncancerfondens reklam med den tomma blå stolen i klassrummet- det är inte Annas 
stol. Det kan inte vara det. Det här kan kanske drabba någon annan familj, inte vår. 
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Fortfarande kan jag ibland tänka att detta måste ha hänt någon annan familj. (Molse, 
2015, s. 55) 

 
En förälder beskrev att cancerdiagnosen gav insikt om att ingen går säker utan att alla kan 
drabbas, även ens eget barn.  
 

Jag hade lärt mig att det kunde hända riktigt hemska saker. Det hade jag inte trott 
förut, men nu visste jag att ingen gick säker, inte ens jag och min familj. (Karlsson, 
2005, s. 17)   

 
En annan förälder beskrev en känsla av besvikelse gentemot livet och att det var orättvist att 
deras barn drabbats av cancer.  

 
Var inte meningen att det var onda människor som skulle utsättas för ondska? Vad 
hade jag gjort, och vad hade de här små flickorna gjort, för att förtjäna detta? 
(Housden, 2003, s. 45) 

Känslomässigt kaos 
Föräldrarna upplevde känslomässigt kaos och en av föräldrarna upplevde hysterisk rädsla som 
den mest utmärkande känslan vid diagnosbeskedet. Andra känslor som föräldrarna upplevde i 
samband med beskedet var förtvivlan, oro och förvirring. Två föräldrar beskrev att de 
reagerade genom att gråta och skrika. En förälder beskrev att han kände sig förlamad och att 
han inte klarade av att ställa frågor till läkaren vid diagnosbeskedet. En förälder beskrev att 
hans verklighetskänsla var rubbad och att det gjorde honom väldigt lugn vid diagnosbeskedet. 
”Kroppen höll på att gå under av all känslostorm” (Milton, 2011, s. 38). En förälder 
uttryckte det som att det inte längre fanns något att vara rädd för eftersom de redan drabbats 
av det värsta tänkbara. ”Helvetet. Jag befinner mig i helvetet. Vad ska jag nu vara rädd 
för?”(Kindstedt, 2010, s. 11).  

Liknelser 
Föräldrarna beskrev olika liknelser i samband med diagnosbeskedet. Vissa föräldrar beskrev 
situationen som att en avgrund öppnade sig framför dem. Andra föräldrar upplevde det som 
att hela världen vändes upp och ned eller som att livet rasade samman. Ytterligare upplevelser 
som beskrevs av föräldrarna var att fötterna rämnade och att de blev till stoft. ”När mitt liv 
rasade samman som ett korthus på några få minuter. Ett liv fyllt med glädje som snabbt 
förvandlades till hot” (Milton, 2011, s. 11). Två av föräldrarna beskrev det som att livet 
stannade i samband med diagnosbeskedet.  
 

När jag tänker tillbaka på de där dagarna är det som om livet stannade. Vi gjorde som 
vi blev tillsagda. Vi tog hand om Ivar, vi existerade, men vi levde inte. (Wirén, 2000, s. 
17)  

Vardagen blev påfrestande 
Föräldrarna upplevde att vardagen blev påfrestande i samband med diagnosbeskedet. 
Exempelvis beskrev en mamma hur vardagens sysslor som att få fram mat på bordet kändes 
övermäktigt och att hon inte visste hur hon skulle göra. En annan mamma beskrev det som att 
det var en situation som de egentligen inte stod ut med men var tvungna att göra det på något 
sätt 

Jag kände mig något bättre på söndagen men det kändes som om jag var nära kollaps. 
Hela situationen var sådan att vi egentligen inte stod ut med den men ändå måste vi ju 
stå ut på något sätt. (Lundell, 2005, s.19)  
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Få insikt 
I samband med diagnosbeskedet beskrev en förälder att hon fick insikt i att hon hade 
människor i omgivningen som brydde sig och att hon var tacksam över det. Hon beskrev 
också att hon i samband med diagnosbeskedet kände tacksamhet för saker hon tidigare tagit 
förgivet.  

 
Jag känner tacksamhet över det som jag annars tagit förgivet. Jag har en stor familj. 
Jag har många människor runt mig och min familj. (Kindstedt, 2010, s. 17) 

 
 En förälder beskrev att behov och prioriteringar förändrades i samband med diagnosbeskedet. 
I den krisartade situationen kände hon att behoven blev anspråkslösa och hennes prioriteringar 
kristallklara. Hon visste att det var med sitt barn hon ville vara.     

Föräldrarnas upplevelser av mötet med vården 

Att känna trygghet i en främmande miljö  
Föräldrarna beskrev att de befann sig i en okänd och skrämmande miljö i samband med 
diagnosbeskedet. Det var inte enbart miljön som upplevdes främmande. Föräldrarna beskrev 
också det medicinska språket som främmande och obegripligt.  
 

Plötsligt var vi inne i en helt annan värld. En värld som kom att bestå av obegripliga 
medicinska uttryck, en värld där sjukhuset och avdelningen var centrum och vår enda 
trygghet. (Wirén, 2000, s. 18) 

 
Vårdpersonalen var av stor betydelse för föräldrarnas trygghet. De upplevde att 
vårdpersonalen tog väl hand om dem i samband med diagnosbeskedet eftersom de möttes av 
lugn, förstående och rutinerad personal. De kände trygghet för att de upplevde att läkare och 
sjuksköterskor informerade dem och var måna om att de skulle förstå och fråga när något var 
oklart. En förälder kände sig trygg när hon upplevde att personalen hade planer för barnet och 
att det inte fanns några tveksamheter. En mamma beskrev att hon kände lättnad när hon fick 
prata om situationen tillsammans med någon som verkade förstå och lovade henne att hon inte 
skulle stå ensam i det. 
 

Lättnaden sköljde över mig som i vågor. Jag hade fått tillfälle att ge uttryck för min 
djupaste fasa och hade funnit en människa som var beredd att möta sanningen 
tillsammans med mig. Om Hannah skulle dö visste jag att jag inte skulle vara ensam 
när det var dags. (Housden, 2003, s. 55) 

Svårt att ta in information 
Många föräldrar beskrev att de inte hade förmågan att ta in informationen som gavs vid 
diagnosbeskedet. Vissa föräldrar beskrev också att de hade svårt att förstå allvaret i hur sjukt 
deras barn var.   
 

En sköterska kom och informerade en patient bredvid mig att det dröjde därför att de 
fått in ett akutfall. Inte ens då fattade jag. Det var vi som var akutfallet. Jag trodde att 
de pratade om någon annan, att det fanns fler röntgenapparater bakom dörren. (Wirén, 
2000, s. 16)  

 
En förälder beskrev att läkaren försökte förklara och var mån om att hon skulle förstå, men 
hon upplevde själv att informationen inte gick in och att hon inte förstod det som sades.  
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Rummet förlorar väggar och tak. Stolar och bord svävar fritt. Röster talar, de försöker 
förklara men jag förstår inte vad som sägs. (Edgardh, 2005, s.33)   

 
Vid diagnosbeskedet hade föräldrarna inte ork att ta in informationen som de fick. De beskrev 
att det blev för mycket av allting. De orkade inte lägga informationen på minnet och upplevde 
att det fanns en gräns för vad de orkade höra på en och samma gång.  
 

Det var mycket information och mycket dystert- bl.a. fick vi en lista på biverkningar 
som var 1 dm lång ungefär- så till slut kände jag att jag inte orkade höra mer. Det var 
som om en ”rullgardin” drogs ned inuti huvudet på mig.(Lundell, 2005, s.17) 
 
Under samtalet med kirurgerna gick det inte längre, jag orkade inte mer, det blev bara 
för mycket. Jag svimmade. Jag tror inte jag var borta länge, men jag ville. Jag hörde 
rösterna som sa till mig att jag skulle vakna och kände hur de ruskade i mig men jag 
ville inte öppna ögonen. Jag vill inte vara med om detta. (Milton, 2011, s. 38)  

Att finnas till för sitt sjuka barn 

Skydda sitt barn 
Efter att de fått diagnosbeskedet kände föräldrarna att de var tvungna att samla sig för att 
deras barn behövde dem och för att de ville finnas där för sitt barn i den här situationen. En 
förälder beskrev att hon kände sig bedövad efter att fått besked om diagnosen och hon 
fungerade endast för att hennes barn behövde henne En annan förälder beskrev att hon inte 
ville sova för att hon ville finnas där när hennes barn vaknade. Hon ville inte lämna honom 
ensam. En pappa beskrev att han ville skydda sitt barn från det onda som diagnosen 
förknippas med och att han försökte hindra läkaren från att använda ordet cancer när hon 
berättade om sjukdomen för barnet.  
 

Jag ville hindra läkaren från att kliva in och väcka Joel innan jag hunnit prata med 
henne. Varför visste jag inte riktigt, det kändes bara som om jag måste skydda honom. 
(Andersson, 2004, s.10)   

Dölja känslor 
Föräldrarna försökte dölja sina känslor för att visa sig starka inför sitt barn. De beskrev att när 
de inte var i närheten av sitt barn kunde de släppa fram sina känslor och gråta ut.  
 

Jag satt i baksätet, jättetrött och med gråten uppe i halsgropen. Det kändes som om jag 
hade en hel veckas innestängd gråt att bli av med. Lasse hade kunnat gråta i veckan 
men jag hade ju varit med Peter hela tiden. (Lundell, 2005, s.18)  

 
En förälder uttryckte det som att det inte fanns tid till att vara rädd. En annan uttryckte att allt 
var grått men att hon försökte vara stark för sitt barn och en förälder försökte framträda lugnt 
och stödjande. ”Jag släppte inte taget om Calles hand och jag talade lugnande till honom och 
försökte dölja mina tårar” (Milton, 2011, s.36).  
 

Hur föräldrarna hanterade den psykiska stressen  

Olika sätt att hantera vardagen på 
För att klara den påfrestande situationen hittade föräldrarna sätt att hantera vardagen på. En 
förälder förde dagboksanteckningar i samband med att hennes dotter insjuknade i cancer och 
det blev ett sätt för henne att hantera vardagen. Anteckningarna hjälpte henne att greppa det 
som hänt genom att hon kunde gå tillbaka och läsa vad hennes barn gått igenom.  
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Kortfattade dagboksanteckningar blev till en utförlig dagbok över våra dagar och 
nätter tillsammans med Anna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 
Anteckningarna blev vårt sätt att greppa läget och förstå det Anna gick igenom. Vi 
upplevde ett inre och yttre kaos som vi försökte hantera genom att beskriva vår nya 
vardag. (Molse, 2015, s.47)  

 
En förälder beskrev att hon genom att söka information om barnets cancersjukdom och om 
andra föräldrars upplevelser samt olika copingstrategier fann sätt att hantera vardagen på.  
 

I samband med den akuta operationen sökte jag mig ner till barnsjukhusets bibliotek. 
Jag ville veta allt om Ivars cancertyp, om föräldrar med cancersjuka barn, alternativa 
vägar och sätt att hantera den absurda vardag som nu var vår. Det var som om jag 
letade efter en karta att följa, en manual i punktform som skulle kunna hjälpa mig att ta 
mig igenom helvetet och komma levande ut på andra sidan. Jag ville läsa och känna 
igen mig, få tips och känna mig peppad att ta mig vidare ett steg till. Jag ville läsa om 
mammor som överlevt det helvete jag nu stod inför och som kunde ge mig kraft att klara 
det. (Kindstedt, 2010, s. 7-8) 
 

Ett annat sätt som föräldrarna hanterade situationen på var att ta ett steg i taget och leva dag 
för dag. En förälder beskrev att hon insåg att hon måste kunna koppla av emellanåt för att 
kunna hantera situationen. En annan förälder beskrev hur de i familjen turades om att vara 
starka för att orka.  
 

Bredvid mig satt en mamma med sin lilla sjuka dotter i knäet. Jag sa att jag var 
förvånad över den glada stämningen runt bordet. - ” Det är väl tur det är så!” sa hon 
lugnt. ”Vi kan ju inte gråta jämt!”. Det hade hon säkert rätt i. Skulle vi orka med det 
här så måste vi nog försöka koppla av emellanåt. (Lundell, 2005, s.24-25) 

Behov av människor i omgivningen 
Det framkom att föräldrarna kände att de behövde människor i omgivningen och att de hade 
någon att prata med. Föräldrarna uppskattade att berätta för någon om situationen och att få 
prata ut. Exempelvis berättade de att det kändes bättre efter att de pratat med sina vänner om 
det.  

Jag ringer min vän Uffe mitt i natten. Tänker inte på klockan när jag ringer men inser 
sedan att det är dag där han är, i Hong Kong, och att han har tid att prata med mig. 
Skönt att prata, jag tror att jag får ur mig det viktigaste. Ivar är sjuk. De har hittat en 
stor tumör i hjärnan på min elvaåring och han ska opereras. Jag orkar inte vara 
ensam. Jag måste ha de mina omkring mig. (Kindstedt, 2010, s. 13)  

 
En mamma beskrev att hon kände sig naken och sårbar när hon var ensam men trygg när de 
friska barnen var i hennes närhet. En förälder tyckte att det var bättre när människor i deras 
omgivning var informerade om situationen men att det var jobbigt att behöva berätta det själv.  
En annan förälder ville undvika att berätta om diagnosen för omgivningen. Hon ville inte att 
människor skulle betrakta hennes dotter som ett barn som lever på utmätt tid och tycka synd 
om dem.  
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DISKUSSION 
 
Studiens resultat visade att föräldrarna drabbades av känslomässigt kaos i samband med 
diagnosbeskedet. De upplevde den nya situationen som skrämmande eftersom de utsattes för 
ett främmande språk och ny miljö. Det framkom att föräldrarna upplevde skuldkänslor 
gentemot barnet då de kände sig hjälplösa i situationen. De försökte dölja sina känslor för att 
skydda sitt barn och de försökte hantera situationen genom att bland annat söka information, 
skriva anteckningar och finna stöd i omgivningen.   

Metoddiskussion 
Syftet med studien planerades till en början att belysa upplevelsen av att vara förälder till ett 
cancersjukt barn. Eftersom tiden och arbetets omfattning var begränsat togs beslutet att 
precisera syftet. Om studies syfte är för brett finns det risk att analysprocessen försvåras och 
därför rekommenderas det att avgränsa studiens syfte (Friberg, 2012). Studiens syfte var att 
belysa föräldrars upplevelse vid diagnosbeskedet när deras barn drabbats av cancer och hur de 
hanterade den psykiska stress som uppstod. Kvalitativ ansats ansågs lämplig eftersom syftet 
med den kvalitativa ansatsen är att få ökad förståelse för området som studeras (Ibid).  
Studien baserades på självbiografier vilket innebär att en persons livshistoria berättas. 
Självbiografier kan vara skrivna av personen självbiografin handlar om eller av någon annan 
(Segesten, 2012). Intervjuer ansågs vara ett alternativ till studien men eftersom det är ett 
känsligt ämne valdes inte metoden. Vid intervjuer kan en intim relation uppstå vilket kan 
påverka resultatet i studien eftersom informanten kan anpassa svaret utifrån det intervjuaren 
vill höra. Intervjuer kan även upplevas påtvingande eftersom intervjuaren har maktposition. 
Intervjuer som berör känsliga ämnen som återfinns i studien kan bli svåra att genomföra 
eftersom frågor som ställs kan påverka informanten negativt och upplevas kränkande. Det 
krävs känslighet och etiskt kunnande hos forskaren för att genomföra en intervju i ett känsligt 
ämne (Kjellström, 2012). Intervjustudie kändes inte bekvämt att genomföra på grund av 
otillräcklig kunskap inom området.  

Datainsamling 
LIBRIS var den bibliotekskatalog som användes vid litteratursökningen eftersom det är den 
katalog som är mest innehållsrik (Karlsson, 2012). En svaghet vid litteratursökningen var att 
enbart LIBRIS användes vilket kunde leda till att relevanta böcker som fanns i andra 
databaser uteblev. Eftersom tillräckligt många relevanta självbiografier hittades genom 
sökningen i LIBRIS ansågs det inte nödvändigt att söka böcker i fler databaser. Något som 
lyfter studiens trovärdighet är att sökningen i LIBRIS redovisades i ett sökschema. Om 
sökningen upprepas skulle samma material framkomma. Den metod som användes för att 
bedöma böckernas relevans till studien visade sig vara lättarbetad eftersom processen för att 
få fram relevanta böcker som svarade på syftet fortskred utan problem. En styrka med 
tillvägagångssättet var att böckerna lästes översiktligt av båda författarna och att böckerna 
uppfattades på liknande sätt.  

Urval 
Inom kvalitativ metod är syftet med urvalstrategier inte att kunna generalisera resultaten till 
liknande områden utan att beskriva, förklara och få förståelse för det området som studeras 
(Forsberg & Wengström, 2015). En av inklusionskriterierna var att böckerna var skrivna på 
svenska vilket var en styrka eftersom risken för feltolkningar på grund av begränsade 
språkkunskaper minskade (Kjellström, 2012). Självbiografierna var skrivna olika lång tid 
efter diagnosbeskedet vilket kan påverkat hur föräldrarna beskrev att de upplevde och 
hanterade situationen. De föräldrar som skrev självbiografierna lång tid efter diagnosbeskedet 
kan uppfattat situationen annorlunda än vad de gjorde vid diagnosbeskedet. Eftersom ingen 
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tidsbegränsning sattes på hur lång tid efter diagnosbeskedet böckerna fick vara skrivna för att 
användas till studien kan det påverkat utfallet i resultatet. Om en tidsbegränsning funnits att 
böckerna skulle vara skrivna tätt inpå diagnosbeskedet kunde resultatet eventuellt sett 
annorlunda ut. Överförbarhet innebär ett resultats förmåga att föras vidare till andra grupper 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien anses vara överförbar till grupper som 
genomgår liknande situationer och även i andra länder till viss del. Detta på grund av att 
studien studerat subjektiva upplevelser och det är något unikt som skiljer sig från individ till 
individ.  

Kvalitetsgranskning 
Böckerna kvalitetsgranskades utefter Segestens (2012) mall för kvalitetsgranskning av tryckt 
text vilket var en styrka i studien. Kvalitetsgranskningen medförde en identifiering av 
relevanta självbiografier som var av god kvalité. Under kvalitetsgranskningen framkom det att 
tre av de valda självbiografierna (Andersson, 2004; Kindstedt, 2010; S. Wirén, 2000) inte var 
utgivna av bokförlag, de hade barncancerfonden som ansvarig utgivare. När böcker utges av 
bokförlag granskas manuset innan utgivning (Segesten, 2012), därför var det en svaghet att tre 
av självbiografierna inte var utgivna av något bokförlag. Det medför en osäkerhet om 
böckerna kvalitetsgranskats och kan påverka studiens trovärdighet negativt. 
Barncancerfonden kontaktades och de bekräftade att manuset granskats innan böckerna gavs 
ut och självbiografierna ansågs därför relevanta för studien.  

Dataanalys 
Något som stärkte studiens trovärdighet var att materialet lästes enskilt av två personer och att 
tolkningen av materialet blev likvärdigt, det här minskade risken för att det skulle finnas 
annorlunda tolkningar än om bara en person hade granskat materialet. Ytterligare styrka var 
att en manifest innehållsanalys som beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 
användes och att materialet analyserades med hjälp av meningsenheter, kondensering, koder, 
underkategorier och kategorier. Det valda tillvägagångssättet medförde att en tydlig översikt 
av materialet skapades och analysprocessen underlättades (Friberg, 2012). Materialet till 
studien lästes enskilt och diskuterades gemensamt för att uppnå samstämmighet i tolkningen 
av materialet vilket också styrks av Lundman & Hällgren Graneheim (2012).  

Förförståelse 
Inom kvalitativ forskning finns ett kvalitetskrav som innebär att förförståelsen bör redovisas 
(Forsberg & Wengström, 2015) och i studiens metod redovisades förförståelsen vilket är en 
styrka. När en studie genomförs är det viktigt att ta hänsyn till att en själv kan påverka 
resultatet eftersom det är svårt att vara objektiv (Ibid), och detta kan påverka studiens resultat 
negativt.  Exempelvis kan materialet tolkas felaktigt om författarna inte har ett objektivt 
synsätt under analysprocessen. Författarna hade en förförståelse sedan tidigare som kan 
påverkat insamlingen av material, exempelvis att utifrån förförståelsen välja vilket material 
som studien ska grundas på och detta kunde leda till att relevant information förbisågs. 
Utifrån förförståelsen fanns det också en risk att författarna förvrängde materialet till studien 
vilket kunde bidra till ett mindre trovärdigt resultat. Författarna var medvetna om 
förförståelsen och att den kan påverka tolkningen av materialet vilket gjorde att de strävade 
mot ett objektivt synsätt genom analysprocessen.  
 

Etiska övervägande 
Ett krav inom vetenskaplig forskning är att det visas hänsyn till etiska överväganden 
(Forsberg & Wengström, 2015). I studien visades hänsyn till de etiska kraven och målet var 
att inte förvränga materialet utan att redovisa det autentiskt. Deltagarna tillfrågades inte om 
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deltagande eftersom självbiografier är material publicerat för allmänheten. Något som kan 
påverkat resultatet negativt var vilket syfte författarna till självbiografierna hade när de skrev 
böckerna, exempelvis om de var ekonomiskt styrda. Vid kvalitetsgranskningen valdes de 
böcker där det tydligt framkom att syftet med utgivning av självbiografin var för att kunna 
bearbeta det som hänt dem men också för att hjälpa andra i liknande situation. 

Resultatdiskussion 

Föräldrarnas upplevelser och reaktioner 
I föreliggande studie beskrev en förälder att hon kände skuldkänslor i samband med 
diagnosbeskedet för att hon inte litade på sin magkänsla som sa att något var fel istället för på 
läkaren. Även en förälder i Khoury, Huijer och Doumit (2013) studie upplevde skuldkänslor 
men då på grund av att hon inte kunde hjälpa eller rädda sitt barn. I Lindahl Norberg och 
Stenebys (2009) studie framkommer det också att föräldrar kände skuld i samband med 
diagnosbeskedet. Andra typer av skuldkänslor som inte framkom i studiens resultat beskrivs 
av Taleghani, Fathizadeh och Naseri (2012) där föräldrarna kände sig skyldiga till att deras 
barn drabbats av cancer då de misstänkte att det var ett straff för något de gjort tidigare i sina 
liv. Ytterligare en form av skuldkänslor som inte framkom i föreliggande studie beskrivs i 
Eaton Russel, Bouffet, Beaton och Lollis (2016) studie där föräldrarna kände skuld för att de 
inte hade litat på sitt barn utan trodde att barnet hittade på symtomen för att få 
uppmärksamhet. I föreliggande resultat framkom det att föräldrarna hade misstanke redan 
innan diagnosbeskedet att deras barn drabbats av cancer vilket också beskrivs i Popps et al., 
(2015) studie. Salmon et al. (2012), Lindahl Norberg och Steneby (2009) och Schweitzer, 
Griffiths och Yates (2012) nämner i sina artiklar att föräldrarnas första tanke när de fick höra 
ordet cancer vid diagnosbeskedet var att de skulle förlora sitt barn vilket också framkom i 
föreliggande studie. Föräldrarna i studien kände en orättvisa till varför deras barn drabbats av 
cancer och Schweitzer et al. (2012) beskriver att föräldrarna kände oförståelse. 
  
Föreliggande studie visade att föräldrarna upplevde känslomässigt kaos i form av förtvivlan, 
oro, förnekelse, overklighetskänsla, skuldkänslor och förvirring i samband med 
diagnosbeskedet, känslor som kännetecknar chockfasen. Även studier av Eaton Russell et al. 
(2016), Soanes et al. (2009), Schweitzer et al. (2012) och Khoury et al. (2013) beskriver att 
föräldrarna hamnade i chocktillstånd när deras barn fick diagnosbeskedet. Eaton Russell et al. 
(2016) och Schweitzer et al. (2012) beskriver dessutom att föräldrarna kände djup sorg, något 
som inte framkom i föreliggande studie. Gemensamt för denna studie och Schweitzer et al. 
(2012) är också föräldrarnas beskrivningar av diagnosbeskedet med liknelser, något som 
också framkommer i Soanes, Hargrave, Smith och Gibson (2009). 

Föräldrarnas upplevelser av mötet med vården 
Föreliggande studie påvisade att föräldrarna hade positiva upplevelser av hur vårdpersonalen 
bemötte och informerade dem i samband med diagnosbeskedet. Föräldrarna kände trygghet i 
läkarens och sjuksköterskans närvaro eftersom de var lugna, förstående och rutinerade. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) ska sjuksköterskor inta ett förhållningssätt där de är öppna och 
följsamma gentemot föräldrarnas livsvärld, på så sätt får sjuksköterskan ta del av föräldrarnas 
upplevelser och föräldrarna upplever då mötet med vården positivt vilket också beskrivs i 
föreliggande studie. Föräldrarna i denna studie upplevde trygghet när det fanns planer för 
barnets fortsatta vård och det beskrivs också i Soanes et al. (2009). En annan trygghet som 
föräldrarna beskriver i Soanes et al. (2009) och Ringnér, Karlsson och Hällgren Graneheims 
(2015)  studier och som inte framkom i denna studie var när föräldrarna blev tilldelade en 
kontaktperson som hade specialistkunskaper inom området och som var insatt i barnets 
situation.  
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 I föreliggande studie upplevde vissa föräldrar att det var svårt att förstå informationen vid 
diagnosbeskedet. De kände att det blev för mycket information och att det inte gick att lägga 
allt på minnet vilket också föräldrarna i Soanes et al (2009) studie erfor. Något som inte 
framkom i denna studie men som beskrivs av Soanes et al. (2009) var att föräldrarna upplevde 
att läkarna undanhöll information och det gjorde att de kände sig nedvärderade. I föreliggande 
studie framkommer det att den nya miljön och det medicinska språket som föräldrarna mötte 
upplevdes skrämmande. Ytterligare en skrämmande upplevelse som föräldrarna beskrev 
återfinns i Soanes et al. (2009) studie där föräldrarna upplevde att de träffade många nya 
människor i samband med diagnosbeskedet vilket inte framkom i föreliggande studie. 

Att finnas till för sitt sjuka barn 
I studiens resultat uttryckte föräldrarna att de undanhöll sina känslor och reaktioner för att de 
ville vara starka, inge trygghet och stödja barnet vilket också beskrivs i Schweitzers et al. 
(2012), da Silva Carvalhos et al. (2014) och Rignérs et al. (2011) studie. Det framkommer i 
Soanes et al. (2009) studie och i föreliggande studie att föräldrarna inte ville prata om allt 
framför barnen. Exempelvis beskriver en förälder i föreliggande studie att han inte ville 
använda ordet cancer i närheten av sitt barn vilket också framkommer i Eaton Russells et al. 
(2016) studie. 

Hur föräldrarna hanterade den psykiska stressen 
I föreliggande studie upplevde föräldrarna behov av nära och kära i samband med 
diagnosbeskedet. De behövde någon att prata med och finna stöd hos. En förälder beskrev i 
studien att hon fick insikt i hur goda människor det fanns i hennes omgivning vilket också 
återfinns i Schweitzer et al. (2012). Brattberg (2008) belyser inre och yttre resurser som 
människan kan använda vid coping. En yttre resurs är socialt nätverk vilket påvisas i 
föreliggande studie och Schweitzer et al. (2012) eftersom föräldrarna fann stöd i sin 
omgivning för att orka hantera situationen. I Lindahl Norberg och Stenebys (2009) studie 
framkommer det att föräldrarna uppskattade nära och kära på ett annorlunda sätt i samband 
med att deras barn drabbats av cancer vilket också belystes i föreliggande studie. Föräldrarna 
beskrev i föreliggande studie att deras prioriteringar i livet förändrades i samband med 
diagnosbeskedet vilket också Soanes et al. (2009) beskriver. 
  
Föräldrarna i studien beskrev olika sätt att hantera diagnosbeskedet på. Föräldrarna hanterade 
det genom att söka information om barnets sjukdom vilket också framkommer i Eaton 
Russells et al. (2016) och Soanes et al. (2009) studier. Ett annat sätt föräldrarna i föreliggande 
studie hanterade den psykiska stressen på var att leva i nuet och ta en dag i taget vilket också 
beskrivs av föräldrarna i Lindahl Norberg och Stenebys (2009), Eaton Russell et al. (2016) 
och Salmons et al. (2012) studier. Ytterligare ett sätt föräldrarna hanterade situationen på 
beskrivs i Taleghanis et al. (2012) och Salmons et al. (2012) studier där föräldrarna försökte 
se positivt på det som hänt vilket inte framkom i föreliggande studie men återfinns i Miedema 
et al. (2010). För att föräldrarna ska kunna se något positivt i det som hänt behöver de enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) finna mening och sammanhang i det som drabbat dem, detta 
underlättar också föräldrarnas sätt att hantera situationen på 

Vidare forskning 
Vidare forskning inom ämnet skulle kunna beröra hur föräldrar upplever bemötandet av 
vårdpersonal i samband med diagnosbeskedet. Ämnet är relevant att studera eftersom det 
första mötet med sjukvården är viktigt för hur föräldrarna kommer uppleva den fortsatta 
vårdtiden. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av föräldrarnas erfarenheter och 
upplevelser av bemötandet. Därför är det relevant att forskning drivs inom området för att 
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sjuksköterskor ska erhålla kunskap om hur de ska bemöta föräldrar vars barn fått ett 
cancerbesked.  

Slutsatser 
	  
Studien belyser föräldrars upplevelse när deras barn får cancerbesked och hur de hanterar den 
psykiska stress som beskedet medför. Föräldrarna upplever i samband med diagnosbeskedet 
känslomässigt kaos och de känner att de hamnar i en utsatt situation eftersom de möter en 
främmande miljö och ett nytt språk. I studien framkom det att vårdpersonalen var av stor 
betydelse för föräldrarnas trygghet i den påfrestande situationen.  
 
Studien visar på att föräldrar upplever och hanterar diagnosbeskedet på olika sätt och därför är 
det viktigt att som sjuksköterska inta ett öppet och följsamt förhållningssätt för att kunna ta 
del av föräldrarnas livsvärld. Genom att ta del av föräldrarnas livsvärld kan sjuksköterskan 
bemöta och stötta varje enskild förälder utifrån deras behov. I samband med diagnosbeskedet 
skulle det kunna vara en bra rutin föräldrarna tilldelades en kontaktperson som var insatt i 
barnets situation. Detta skulle leda till att föräldrarna kände trygghet och tillit då de får 
kontinuitet i vårdandet. 
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AB 
Stockhol
m 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
3årig flicka 
som drabbas 
av cancer.  

2004 Granskades 
av 
bokförlaget.  

Boken handlar om när 
flickan får 
cancerdiagnosen och 
hur livet förändras. Den 
handlar om rädsla och 
sorg men också om 
kärlek, hopp och 
förtröstan.  

”Det är ju 
cancer” 
W. Karlsson 
Anki  
2005 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Hjalmars
son & 
Högberg 
Bokförla
g 
Stockhol
m 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
flicka som 
drabbats av 
leukemi.  

2005 Granskades 
av 
bokförlaget.  

Boken handlar om 
flickans kamp mot 
leukemi och beskriver 
familjens och vänners 
agerande och 
skiftningar mellan hopp 
och förtvivlan.  

Orkar han 
så orkar jag 
Kindstedt 
Helene 
2010 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Barncanc
erfonden 
Stockhol
m 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
pojke som 
drabbades av 
en hjärntumör 

2010 Manuset 
granskades 
av 
Barncancerfo
nden innan 
utgivning. 

Författaren skildrar 
sonens långa och tuffa 
resa i 
barncancervärlden. 
Boken beskriver en 
kamp med blod, svett 
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och tårar men också 
med glädje och skratt. 

Att drabbas 
av cancer 
som ung 
och att leva 
med 
följderna 
Lundell 
Elisabeth & 
Peter. 
2005 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Arakne 
förlag 
Lyckeby 
Sverige 
 

Författarna till 
boken är en 
cancerdrabbad 
pojke och 
hans mamma.  

2007 Granskades 
av 
bokförlaget.  

Boken handlar om hur 
sjukdomen påverkar 
hela familjen och 
omgivningen samt hur 
de hanterar det.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En ängel till 
låns 
Milton 
Humlan 
2011 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Sivart 
Förlag 
AB 
Tyresö 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
pojke som 
drabbats av 
cancer.  

2011 Granskades 
av 
bokförlaget.  

Boken handlar om när 
livet inte blir som man 
vill, när det allra värsta 
händer. I boken får man 
följa familjens kamp 
mot sjukdomen och 
både hopp, förtvivlan 
och sorg beskrivs.  

Sagan om 
Anna 
Molse 
Carolina 
2015 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Vulkan 
Stockhol
m 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
flicka som 
drabbades av 
cancer.  

2015 Granskades 
av 
bokförlaget. 

En bok om en 
verklighet som få 
känner till, den handlar 
om sjukdom, hopp, liv 
och död. Den handlar 
också om hur de 
försökte leva trots det 
som drabbat dem.  

Kämparnas 
konung- 
berättelsen 
om Ivar- en 
stor, liten 
person.  
S. Wirén 
Helen 
2000 
Sverige 

Självb
iograf
i 

Barncanc
erfonden 
Stockhol
m 
Sverige 

Författaren är 
mamma till en 
pojke som 
drabbats av 
cancer.  

2000 Manuset 
granskades 
av 
Barncancerfo
nden innan 
utgivning.  

Boken handlar om en 
pojke som drabbats av 
cancer och hans 
mamma. Hon beskriver 
hur det är att leva 
sjukhusliv och livet 
efteråt.  
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Exempel på analysprocess                                                                                           bilaga 3 
	  
	  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkateg
ori 

När jag tänker tillbaka på de 
där dagarna är det som om 
livet stannade. Vi gjorde som 
vi blev tillsagda. Vi tog hand 
om Ivar, vi existerade, men 
vi levde inte. 

Vi tog hand om 
Ivar, vi existerade, 
men vi levde inte.  

Livet 
stannade 

Liknelser Föräldrarnas 
upplevelser 
och 
reaktioner 

En sköterska kom och 
informerade en patient 
bredvid mig att det dröjde 
därför att de fått in ett 
akutfall. Inte ens då fattade 
jag. Det var vi som var 
akutfallet. Jag trodde att de 
pratade om någon annan, att 
det fanns fler 
röntgenapparater bakom 
dörren.  
 

Inte ens då fattade 
jag. Det var vi som 
var akutfallet. 

Inte ens då 
fattade jag  

Svårt att ta in 
information 

Föräldrarnas 
upplevelser 
av mötet med 
vården 

Jag satt i baksätet, jättetrött 
och med gråten uppe i 
halsgropen. Det kändes som 
om jag hade en hel veckas 
innestängd gråt att bli av 
med. Lasse hade kunnat gråta 
i veckan men jag hade ju 
varit med Peter hela tiden. 
 

Lasse hade kunnat 
gråta i veckan men 
jag hade ju varit 
med Peter hela 
tiden. 
 

Visa sig 
stark inför 
sitt barn 

Dölja känslor Att finnas till 
för sitt sjuka 
barn 

Jag ville veta allt om Ivars 
cancertyp, om föräldrar med 
cancersjuka barn, alternativa 
vägar och sätt att hantera den 
absurda vardag som nu var 
vår. Det var som om jag 
letade efter en karta att följa, 
en manual i punktform som 
skulle kunna hjälpa mig att ta 
mig igenom helvetet och 
komma levande ut på andra 
sidan. 

Det var som om jag 
letade efter en karta 
att följa, en manual 
i punktform som 
skulle kunna hjälpa 
mig att ta mig 
igenom helvetet 
och komma 
levande ut på andra 
sidan. 

Hjälp att ta 
mig igenom 
helvetet 

Olika sätt att 
hantera 
vardagen på 

Hur 
föräldrarna 
hanterade den 
psykiska 
stressen 

	  


