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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i cancer. När ett barn drabbas av 
cancer påverkas hela familjen. Föräldrarna upplever en rädsla över bieffekter, behandling 
samt att förlora sitt barn och diskuterar oftast inte sina upplevelser med vårdpersonalen vilket 
leder till ökad oro och onödigt lidande. Föräldrarna har ofta en stor roll i barnets möjlighet att 
finna välbefinnande och det är därför viktigt att tillvarata deras erfarenheter och upplevelser.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett cancersjukt 
barn.  
Metod: Studien grundades på en kvalitativ metod utifrån fem bloggar. En kvalitativ manifest 
innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) användes för att finna det 
centrala i materialet.  
Resultat: Föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn innebar en stor 
emotionell påverkan där oro och rädsla var de främsta fynden. Genom att tillämpa 
copingstrategier samt leva i nuet kunde föräldrarna bättre hantera vardagen. Sjukhusmiljön 
frambringade både positiva och negativa känslor hos föräldrarna och en känsla av utsatthet i 
samband med vårdmiljön framkom. 
Slutsats: Föräldrars upplevelser bör uppmärksammas och de behöver stöd från 
vårdpersonalen. Bättre samordning och kommunikation samt en kontaktperson kan vara 
lämpliga åtgärder för att främja föräldrarnas välbefinnande. 
 

 

 

 

 

 



INNEHÅLL 

INLEDNING	................................................................................................................................	1	

BAKGRUND	...............................................................................................................................	1	
Barncancer och dess påverkan på barnet	.......................................................................................	1	
Relationen mellan barn och föräldrar vid sjukdom	...................................................................	2	
Att vara förälder till ett cancersjukt barn	......................................................................................	2	

TEORETISK REFERENSRAM	.....................................................................................	3	
Livsvärld	......................................................................................................................................................	3	
Mening och sammanhang	.....................................................................................................................	3	
Lidande	........................................................................................................................................................	4	

PROBLEMFORMULERING	...........................................................................................	4	

SYFTE	..............................................................................................................................................	4	
METOD	...........................................................................................................................................	4	

Datainsamling	............................................................................................................................................	5	
Urvalsförfarande	.....................................................................................................................................................	5	

Analys	...........................................................................................................................................................	5	
Etiska överväganden	...............................................................................................................................	6	
Författarnas förförståelser	...................................................................................................................	6	

RESULTAT	..................................................................................................................................	6	
Emotionell påverkan	...............................................................................................................................	7	
Känslomässig berg- och dalbana	...........................................................................................................	7	

Känsla av maktlöshet	.............................................................................................................................................	7	
Att hantera vardagen	..............................................................................................................................	8	

Copingstrategier	......................................................................................................................................................	8	
Leva i nuet	...................................................................................................................................................................	8	

Att befinna sig i vårdmiljön	.................................................................................................................	8	
En utsatt position	.....................................................................................................................................................	9	

DISKUSSION	...........................................................................................................................	10	
Metoddiskussion	.....................................................................................................................................	10	
Resultatdiskussion	.................................................................................................................................	12	
Slutsats	.......................................................................................................................................................	14	

REFERENSER	.........................................................................................................................	15	
 

BILAGOR 
1. Sökschema 
2. Kvalitetsbedömning 
3. Bloggöversikt 
4. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 
5. Mejl angående kvalitetsgranskning 
 
 



	 1	

INLEDNING 
 
”Vardagen måste fungera så likt det normala om möjligt. Både för barnens och för våran 
skull. Han klarar det här. Vi måste klara det här. Finns inget annat som betyder något. Livet 
fick en helt ny innebörd. På dagarna är vi starka, så gott vi kan. På nätterna dör jag av 
ångest och oro. Det som inte får hända någon förälder har hänt” (blogg 1). 
 
Under sjuksköterskeutbildningen har såväl studier, verksamhetsförlagd utbildning samt arbete 
med barn visat författarna hur viktig familjen är för det sjuka barnet, och insett vikten av 
föräldrars stöd och närvaro vid vård av barn. Ovanstående citat belyser föräldrars ångest och 
oro och det är därför betydelsefullt som sjuksköterska att uppmärksamma föräldrars 
upplevelser och erfarenheter för att främja välbefinnande trots sjukdom. I den här studien har 
författarna därför valt att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn 
vilket kan bidra till ökad förståelse och kunskap för att kunna bemöta deras behov bättre.   
 

BAKGRUND 
 
Barncancer och dess påverkan på barnet 
I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i cancer. I småbarnsåldern är det vanligt med 
cancertyper som njurtumörer, neuroblastom (en typ av tumör som förekommer i 
nervvävnaden invid ryggraden) och leukemi. Efter åtta års ålder förekommer dessa 
cancerformer nästan inte alls. Bentumörer är sällsynt bland små barn och karaktäriseras som 
typisk tonårscancer. Hjärntumörer förekommer i lika stor utsträckning vid alla åldrar. Orsaken 
till att barn och tonåringar drabbas av cancer är okänd. I en frisk kropp fordras en balans 
mellan celltillväxt och celldöd, detta är en oerhörd precis process som kan rubbas och då ge 
upphov till en tumör (Barncancerfonden, 2016). 
 
Symptomen hos cancersjuka barn kan ibland komma smygande och andra gånger insjuknar 
barnet akut. Symptom vid cancer hos barn varierar beroende på typen av cancerdiagnos, 
exempel på symptom kan vara huvudvärk, trötthet, hematom som inte försvinner, smärta i 
kroppen och anemi (Barncancerfonden, 2016). Barnet påverkas både fysiskt och psykiskt av 
cancer och det vardagliga livet förändras. Barnen upplever att de största svårigheterna vid 
sjukdomen är nedsättning av kroppsfunktion på grund av smärta och brist på energi som ofta 
uppkommer vid cancer och behandling (Darcy, Björk, Knutsson, Granlund & Enskär, 2016). 
 
Cancer fordrar ofta kirurgiska ingrepp samt krävande behandlingar så som strålbehandling 
och cytostatikabehandling där behandlingstiden kan variera, allt ifrån månader upp till flera 
år. Behandlingarna kan ge olika biverkningar som till exempel: trötthet som inte går över vid 
vila, infektionskänslighet och håravfall. För barnet kan behandlingarna upplevas som 
skrämmande och smärtsamma (Barncancerfonden, 2016). Den första behandlingen är oftast 
svårast eftersom barnet inte har någon tidigare erfarenhet av att behandlas och i en sådan 
situation kan barnet uppleva oro och rädsla (Gårdling, Edwinson- Månsson, Törnqvist & 
Hallström, 2015). Det psykosociala välmåendet hos barnen blir påverkat och många barn är 
rädda för isolering från omvärlden samt för att uppleva utanförskap. De äldre barnen upplever 
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däremot en stor ängslan inför håravfall i samband med cytostatikabehandling (Li, Chung & 
Chiu, 2010). 
 

Relationen mellan barn och föräldrar vid sjukdom 
En familj beskrivs som ett system som utgörs av en grupp människor som binds samman av 
starka emotionella band. En familj ger en känsla av samhörighet där individerna i gruppen är 
engagerade i varandras liv (Wright, Watson & Bell, 2002). Barnets föräldrar har gemensamt 
det huvudsakliga ansvaret gällande sitt barns uppfostran och utveckling och ska sätta sitt 
barns bästa i första hand. Barnet får inte skiljas från sina föräldrar mot sin vilja förutom när 
det handlar om barnets bästa (Barnkonventionen, 2016).  
 
Ett sjukt barn har ett stort behov av att vara fysiskt nära sina föräldrar och behöver deras 
odelade uppmärksamhet. Det är påfrestande för både barnet och föräldrarna att bli separerade 
ifrån varandra då det bidrar till ökad oro. Tillgång till föräldrarna för tröst och trygghet ger 
barnet en känsla av kontroll (Darcy, Björk, Enskär & Knutsson, 2014). När ett barn drabbas 
av sjukdom fylls både barnet och föräldrarna av oro och stress. Genom föräldrarnas trygghet 
och kärlek gentemot barnet kan händelser under sjukdomstiden upplevas mindre 
skrämmande. Föräldrarna har en viktig roll i vården då de kan fungera som en länk mellan det 
sjuka barnet och sjukvårdspersonalen samt att de har möjlighet att upptäcka förändringar i 
barnets sjukdomstillstånd tidigare än sjukvårdspersonalen då de känner sitt barn väl 
(Hallström, 2003). Föräldrarna kan då ses som en resurs genom den kunskap de har om sitt 
barn som i sin tur kan vara ett värdefullt stöd för både sjukvården och barnet (Gårdling et al., 
2015). 
 
Föräldrar gör allt de förmår för att skydda och rädda sina barn vilket innebär sökande efter 
aktuella metoder och behandlingar. Föräldrarna besitter uppgiften att skydda sitt barn och har 
en önskan att skydda barnet mot lidande, detta även i de fall där vetskapen om att utsikterna 
för barnets överlevnad är liten. Föräldrarnas önskan är att barnet ska känna sig älskat och att 
andra i omgivningen ska veta att de försöker vara ”bra” föräldrar, vilket innefattar att vara sitt 
barns advokat, en förebild samt att vara engagerad i viktiga beslut (Kearney & Byrne, 2015). 
 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn 
Cancer är ett laddat ord som väcker starka känslor och reaktioner i hela familjen. När ett barn 
insjuknar i cancer är det inte bara barnet som drabbas, utan hela familjen. Störst fokus ligger 
oftast på det sjuka barnet, men att prioritera föräldrar och eventuella syskon är betydelsefullt 
både för barnet och den övriga familjen (Barncancerfonden, 2016). Alla medlemmar i 
familjen upplever att deras egen familj blir viktigare efter att barnet har blivit drabbat av 
cancer (Björk, 2008).  
 
Föräldrar kan ofta känna chock, rädsla och misstro när de får besked om barnets diagnos och 
kan därför ha svårt att förstå information och innebörden av barnets sjukdom. Efterhand, när 
behandling påbörjats, upplever föräldrarna att möjligheter finns att anskaffa mer kunskap. De 
kan även uppleva en lättnad vid beskedet av diagnosen då de inte längre befinner sig i 
ovisshet. God information kan bidra till en känsla av kontroll över situationen och ta bort 
känslor av osäkerhet (Björk, 2008; Aburn & Gott, 2014). Det dagliga vardagslivet rubbas vid 
barnets sjukdom och påverkar både barnet och föräldrarna. Cancern för inte bara med sig 
lidande och svårigheter, utan även rädsla över bieffekter, behandling och att förlora sitt 
älskade barn (Benedetti, Garanhani & Sales, 2014). Föräldrar försöker dock vara starka inför 
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sina barn och fokusera på nuet och framtiden istället för att älta och fråga sig varför 
sjukdomen drabbade just deras barn (Popp, Conway & Pantaleao, 2015). 
 
Föräldrar kan ibland känna sig förbisedda av vårdpersonalen då upplevelser finns att deras 
kunskaper inte tillvaratas i vården. De kan även uppleva att de inte får vara delaktiga vid 
beslut samt att de ibland blir tvingade att gå emot barnens vilja. Detta är något föräldrarna 
oftast inte diskuterar med vårdpersonalen, vilket leder till ökad oro och onödigt lidande 
(Hallström, 2003). Föräldrarna har en stor betydelsefull funktion för det sjuka barnet och 
därför är det viktigt att tillvarata även deras erfarenheter och upplevelser. Föräldrarna har en 
central roll i barnens möjlighet att finna välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån bloggar som beskriver föräldrars 
subjektiva upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Vårdvetenskap är evidensbaserad 
vård med människan i fokus. Det är en autonom vetenskap som grundar sig på akademiska 
ämnen och kunskapsområden med vetenskaplig ansats som har målet att stärka och stödja 
hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Begrepp som kommer att beröras i studien är: livsvärld, 
mening och sammanhang samt lidande. 
 

Livsvärld 
Livsvärlden kännetecknar hur vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen och är unik 
för varje individ, men utgör även en värld som delas med andra. Livsvärlden kan beskrivas 
som ”världen som den erfars” genom erfarenheter, tankar och händelser och genom den kan 
föräldrars subjektiva och personliga upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn belysas. 
Vid sjukdom sker en obalans vilket innebär nya värderingar och prioriteringar. Oro för 
framtiden kan innebära att föräldrars upplevelser av nuet kan störa livskraften och 
välbefinnandet. Genom livsvärlden kan också en fördjupad förståelse av det rumsliga inträda, 
en sjukhuslokal som för vårdpersonalen upplevs som trivsam kan till exempel upplevas helt 
annorlunda av föräldrarna. En generalisering och förförståelse om föräldrars upplevelser kan 
undvikas och istället kan vårdpersonal uppmärksamma föräldrarnas unika upplevelser 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Mening och sammanhang 
För att uppnå hälsa behöver människan uppleva sammanhang som ger livet en mening. Att 
uppleva sammanhang i tillvaron innebär att existera i en gemensam värld tillsammans med 
andra. Känslan av sammanhang innefattar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet där 
meningsfullheten är den viktigaste komponenten. Meningsfullhet avspeglar i vilken 
utsträckning föräldrar känner ett engagemang och en motivation i händelser. Föräldrarna kan 
klara av stora påfrestningar om det innebär någon sorts mening och likaså är det svårt att klara 
sin vardag om allt känns meningslöst (Langius- Eklöf & Sundberg, 2014). Vad som innebär 
meningsfullhet för en person är individuellt och kan växla över tid. Föräldrar kan genom en 
god relation och goda samtal, med vårdpersonal samt sin partner, skapa en meningsfullhet i en 
annars orolig situation och få en utökad förståelse för sin existens. Föräldrar till ett 
cancersjukt barn kan uppleva att sådant som var viktigt innan sjukdomen kan bli mindre 
betydelsefullt samtidigt som andra saker blir mer väsentliga att prioritera. Under och efter 
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sjukdomstiden kan föräldrar uppleva att materiella ting blir mindre betydelsefulla och istället 
kan välbefinnande uppnås genom ”småsaker” och tid med nära och kära. Trots närvaro av 
ohälsa är det viktigt att finna en meningsfullhet i livssituationen för att uppnå välbefinnande. 
Genom att uppleva en känsla av sammanhang i livet, kan det bli lättare för föräldrarna att 
finna styrka i påfrestande situationer som till exempel ett cancerbesked (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 

Lidande 
Det lidande som uppstår då föräldrar lever med ett cancersjukt barn kan leda till en ökad 
värdesättning av det väsentliga i livet vilket i sin tur kan resultera i ett djupare välbefinnande. 
När föräldrar upplever lidande uppkommer existentiella frågor som vad meningen med livet 
är och varför deras barn drabbades av sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Livslidande är 
förenat med en persons liv och kan vara relaterat till trauman, sjukdomar eller andra 
livshändelser där personen börjar reflektera över sig själv, sitt liv och dess riktning. När ett 
barn insjuknar i cancer kan det uppstå ett livslidande hos föräldrarna som kan ge såväl 
kroppsliga som själsliga symptom (Wiklund, 2009). 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
I Sverige insjuknar ungefär ett barn varje dag i någon form av cancer. Barnet påverkas både 
fysiskt och psykiskt av cancern som för med sig svårigheter i det vardagliga livet. Föräldrarna 
utgör en viktig roll för det sjuka barnet då de inger trygghet och besitter värdefull kunskap om 
sitt barn. Föräldrarna stödjer barnet genom smärtsamma behandlingar och önskar att skydda 
barnet mot lidande. Då ett barn drabbas av cancer växer en stark oro och rädsla fram hos 
föräldrarna över bieffekter, behandlingar men även över tanken av att förlora sitt barn. Det är 
viktigt att tillvarata föräldrars upplevelser och erfarenheter då de känner sitt barn bäst. 
Föräldrar till ett sjukt barn kan känna sig förbisedda i samband med sitt barns vård eftersom 
de ibland upplever bristande delaktighet och information. Föräldrar diskuterar oftast inte detta 
med vårdpersonalen, vilket leder till ökad oro och onödigt lidande. Genom att belysa 
föräldrars upplevelser kan betydelsefull kunskap och förståelse uppnås.  
 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett cancersjukt barn. 
 

METOD 
 
En kvalitativ bloggstudie med induktiv ansats valdes då syftet med studien var att belysa 
föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Den kvalitativa metoden syftar till 
att beskriva upplevelser och känslor. Den induktiva ansatsen innebär att få förståelse för 
människans upplevelser av världen. En blogg kan jämföras med en personlig dagbok som ger 
en unik inblick i verkliga personers upplevelser och tankar. Bloggarna kan anses vara viktiga 
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informationskällor då de utgör beskrivningar av människors personliga liv (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
Datainsamling 
Studien utgick från bloggar som var skrivna av föräldrar som själva hade upplevt att leva med 
ett cancersjukt barn. För att hitta passande bloggar användes sökorden ”barn med cancer”, 
”föräldrar” och ”bloggar” via sökmotorn Google. Det framkom då att barncancerfondens 
hemsida har en egen bloggportal med länkar till bloggar som svarade an mot syftet med 
studien. För att bredda tillgången på empiri i studien söktes det även efter bloggar genom 
ytterligare en bloggportal, bloggportalen.se. Denna portal var svårare att navigera i och 
svårigheter uppkom att hitta bloggar som svarade an mot syftet. De bloggar som fanns på 
bloggportalen.se gick att finna även på barncancerfondens bloggportal vilket resulterade i 
valet att enbart använda barncancerfondens bloggportal (se bilaga 1). På Barncancerfondens 
bloggportal fanns det cirka 50 bloggar som alla hade en kort beskrivning av bloggens 
innehåll, beskrivningarna lästes igenom och därefter valdes tio bloggar ut som svarade an mot 
syftet. De utvalda bloggarna lästes igenom och utefter detta gjordes ett slutgiltligt urval där 
fem bloggar valdes ut som stämde överrens med inklusionskriteriet att bloggarna var 
kontinuerligt uppdaterade. Syftet med insamling och analys av bloggarna var att samla 
kunskap om det fenomen som beskrivs (Forsberg & Wengström, 2015). Utifrån 
Alexandersons mall ”Källkritik på internet” kvalitetsbedömdes bloggarna genom att se till 
källans äkthet, tid, beroende och tendens, där de som bedömdes upprätthålla god kvalitet 
valdes (se bilaga 2)(Alexanderson, 2012).  
 

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för studien var att bloggarna skulle vara skrivna av föräldrar till ett 
cancersjukt barn, vara skrivna på svenska och skulle finnas fritt tillgängliga på internet. Ett 
annat inklusionskriterie var att familjerna skulle vara bosatta i Sverige, således exkluderades 
internationella bloggar. Bloggarna skulle vara uppdaterade kontinuerligt under minst ett år 
och senaste uppdatering skulle ha skett max fyra år tillbaka för att få ökad relevans. 
Ytterligare ett inklusionskriterie var att barnen till föräldrarna skulle vara mellan 0-18 år 
gamla. Bloggar som var skrivna av barn som har eller har haft cancer exkluderades, liksom 
bloggar som var skrivna av andra närstående än föräldrar. Bloggar som fångade föräldrars 
upplevelser av barncancer, allt från att få cancerbeskedet till behandling och bot valdes. Detta 
för att få ett brett perspektiv av föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 
Både män och kvinnors upplevelser inkluderades. De bloggar som slutligen valdes ut var: 
joseaharaton.blogg.se, utrotaklumpen.se, mittbarnharcancer.wordpress.com, finest.se/ina och 
mammatillf.blogg.se. Se bilaga 3 för närmare beskrivning. 
 

Analys 
Datamaterialet analyserades enligt Lundmans och Graneheims (2012) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig för studien då den beskriver och 
identifierar skillnader och likheter i materialet. Det uppenbara innehållet som uttrycks på en 
beskrivande nivå i form av kategorier är ett manifest innehåll. Författarna till studien läste det 
utvalda materialet var för sig för att få en helhetsbild och tog enskilt ut meningsbärande 
enheter för att sedan jämföra varandras fynd. Meningsbärande enheter innebär att betydande 
ord, meningar och stycken från texten väljs ut som är kopplade till studiens syfte. Efter att de 
meningsbärande enheterna valts ut, kondenserades de gemensamt av författarna vilket innebär 
att meningarna kortas ner och centrerar det viktigaste i innehållet. Därefter sattes en kod för 
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varje kondensering som beskriver innehållet mer specifikt genom ett eller två ord som 
sammanfattar den meningsbärande enheten. Koder som var lika varandra sattes ihop och 
bildade underkategorier som sedan bildade kategorier som låg till grund för studiens resultat. 
En kategori utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll där ingen data ska passa in i 
två eller flera kategorier eller falla mellan två kategorier (se bilaga 4)(Lundman & Graneheim, 
2012). För att kontrollera att bloggarna granskas innan publicering på bloggportalen, 
kontaktades barncancerfondens hemsida och genom detta styrka kvaliteten i bloggarna. 
 

Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2013) har fyra huvudkrav som studien förhållit sig till vilka är: 
informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Ägarna till bloggarna har 
inte tillfrågats om godkännande i studien. Då kunskapen som utvinns av den här studien kan 
användas som information och hjälp för framtida vård så övervägs bristen på informerat 
samtycke (Salzmann Erikson & Eriksson, 2015). Enligt lagen om upphovsrätt för litterära och 
konstnärliga verk är det också tillåtet att använda materialet i bloggarna då de är publicerade 
offentligt (SFS 1960:729). Samtliga bloggar refererades noggrant och citaten behölls intakta. 
Då bloggarna enligt lag anses vara en offentlig handling hölls inte dessa anonyma, namn och 
platser från bloggarna kunde därmed nämnas (Salzmann Erikson & Eriksson, 2015). 
 

Författarnas förförståelser 
Alla människor har olika värderingar som kan påverka resultatet om författarna inte är 
tillräckligt objektiva. Oavsett om en studie är baserad på en kvantitativ eller kvalitativ design 
så kan inga garantier finnas för att författarna inte har påverkat resultatet (Forsberg & 
Wengström, 2015). Författarna till den här studien har försökt att undvika förförståelse för att 
minska risken för förvanskning av materialet. Genom att vara öppna och följsamma har 
resultatet inte påverkats av författarnas tidigare erfarenheter eller uppfattningar och genom 
detta har ett rättvist resultat uppnåtts. 
 

RESULTAT 
 
Analysen av bloggarna resulterade i tre kategorier och fem underkategorier som beskriver 
föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Det som framkom tydligt i 
materialet var att föräldrar upplevde en stark emotionell påverkan där känslorna beskrevs som 
en berg- och dalbana och känslor av maktlöshet. Förmågan att hantera vardagen utgjordes av 
copingstrategier samt att leva i nuet. Föräldrar beskrev situationer där de befann sig i 
vårdmiljö som kunde innebära både ängslan och trygghet. Att befinna sig i vårdmiljön 
beskrevs som en utsatt position för föräldrarna. 
 
 
Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier. 
Kategorier Underkategorier 
Emotionell påverkan - Känslomässig berg-och dalbana 

- Känsla av maktlöshet 
Att hantera vardagen - Copingstrategier 

- Leva i nuet 
Att befinna sig i vårdmiljön - En utsatt position 
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Emotionell påverkan 
I bloggarna framkom att föräldrar till ett cancersjukt barn upplevde en stor emotionell 
påverkan. Känslorna beskrevs som en berg- och dalbana där vissa dagar var lättare att hantera 
och andra dagar kunde innebära en större påfrestning. Föräldrarna beskrev även en stark 
känsla av maktlöshet vid vården av sitt barn.  

Känslomässig berg- och dalbana 
I samtliga bloggar framkom mycket ängslan i samband med barnets cancer, en stor rädsla 
inför diagnosen, sjukdomen och att förlora sitt barn beskrevs. Föräldrarna upplevde ofta 
farhågor inför framtiden och vad den kommer att innebära, frågor som föräldrarna ställde sig 
innefattade om deras barn skulle få ett värdigt liv samt om de skulle komma att överleva sitt 
eget barn. Att visa sig stark för barnet och omgivningen var viktigt för föräldrarna. 
Föräldrarna klarade ofta att hålla skenet uppe och kunde tillåta sig att i vissa perioder känna 
lycka och glädje men när ensamheten och tankarna kom krypande beskrevs det som att ”falla 
platt som en pannkaka”. En mamma beskrev hur hon efter ett tungt besked inte kunde sluta 
gråta men hon gjorde detta tyst för sig själv eftersom hon inte ville att barnet skulle märka 
något. Inför besök på sjukhuset kunde föräldrarna uppleva en fruktan för till exempel negativa 
besked eller oförändrat sjukdomstillstånd, efter besöket kunde antingen dessa känslor infrias 
eller bytas ut mot hopp och glädje utifall beskedet var positivt. 
 
Man tycker att man borde ha vant sig vid det här laget. Men icke. Denna jävla berg- och 
dalbana man ständigt åker i och som aldrig tar slut. Idag har varit extremt mycket upp och 
ner! Jag är helt slut, yr och med blixtrande huvudvärk (Blogg 4). 
 

Känsla av maktlöshet 
I bloggarna beskrevs att föräldrarna kände sig maktlösa då de inte alltid kunde hjälpa sitt barn. 
Trots att föräldrarna såg hur plågat barnet var så kunde de inte göra något annat än att finnas 
där, lugna och hålla handen och det uppstod en frustration över att endast kunna stå bredvid. 
Föräldrarna beskrev känslor av otillräcklighet då barnet krävde mycket tid och 
uppmärksamhet. Otillräckligheten kunde vara dels gentemot barnet då föräldrarna upplevde 
att de inte hade tillräckligt med tid eller resurser för sitt barn samt att livet utanför vården av 
barnet blev drabbat som till exempel arbete och sociala relationer. Resultatet visade att 
frustration uppkom när det inte fanns någonting de kunde göra för att trösta barnet. Stöd från 
närstående fanns men föräldrarna upplevde svårigheter att bli avlastade eftersom de stod sitt 
barn så nära och barnet tydde sig till dem. Det resulterade i att hjälpen uteblev och föräldrarna 
fick ta hand om sitt barn själva trots bristen på energi. 
 
Det är ju så typiskt att när min familj väl är här, så kräver F så mycket av mig att jag inte ens 
kan få prata av mig lite. Och även fast familjen gärna vill ta hand om F en stund så funkar 
inte det heller. Han kan inte somna eller lugna sig om inte jag eller hans pappa är där. F´s 
snälla morfar ställde upp som barnvakt så att vi skulle få en paus. För jag orkade inte mer. 
Jag var så frustrerad och trött varje dag att jag bara började gråta så fort F fick en 
skrikattack. Ingenting jag gör för att trösta honom och få tyst på hans oändliga gnällande 
hjälper (Blogg 5). 
 
Föräldrarna beskrev en känsla av otillräcklighet då de inte orkade ta tag i sin partners sorg. De 
upplevde att de bara hade varandra att vända sig till, vilket satte hög press då föräldrarna ville 
finnas där för varandra och det upplevdes smärtsamt att stödet till varandra uteblev. Den 
viktigaste prioriteringen för båda föräldrarna var att finnas där för barnet och partnern kunde 
därmed upplevas bli åsidosatt. 
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Att hantera vardagen 
För att hantera sitt barns cancer och dess innebörd beskrev många föräldrar olika strategier 
som de använde sig av. De kunde uppleva det lättare att hantera vardagen och ta sig igenom 
påfrestande situationer och händelser genom copingstrategier. Det upplevdes även viktigt hos 
föräldrarna att leva i nuet för att finna välbefinnande trots lidande.	

Copingstrategier 
Flera föräldrar beskrev hur bloggandet blev en strategi för att hantera vardagen och alla tankar 
och känslor, för att ge en större förståelse för deras situation men också för att begränsa 
ensamhet. Bloggandet gav dem kraft att må bättre och det fungerade som en terapi för att 
sortera tankar men också för att närstående och alla andra som ville skulle få möjlighet att 
följa barnet och familjens kamp mot sjukdomen. Bloggandet fungerade också som en dagbok 
för att minnas allt som familjen genomgått. De beskrev också att det var betydelsefullt att 
skriva ner familjens historia för att andra drabbade inte skulle uppleva samma ensamhet. 
Andra strategier som förekom i bloggarna för att bearbeta sina känslor var att måla men också 
att träna vilket upplevdes som ett bra sätt att tömma sig på negativ energi samt sortera och 
rensa sina tankar. 
 
Ja, som ni ser, jag gillar all träning! Det får mig att må bra. Och jag uppskattar livet så 
mycket. Särskilt sedan Hugo blev sjuk. Det är ett privilegium att få ha en kropp som fungerar. 
En ynnest att få känna det. Och kom ihåg, det finns inga genvägar till ett hälsosamt och 
meningsfullt liv. Orkar inte min kropp kan jag inte heller finnas där för de runt omkring mig 
(blogg 1). 
 

Leva i nuet 
Att ta tillvara på lyckliga stunder och leva i nuet upplevde föräldrarna som viktigt. Att 
uppleva en vanlig kväll med harmoniska barn ingav lycka och känsla av att det var värt allt de 
gått igenom. Föräldrarna försökte uppskatta varje dag de fick tillsammans med barnet, även 
om det fanns dagar då föräldrarna bara ville ge upp kunde de bra dagarna väga över och 
skänka styrka och kärlek. I allt det fasansfulla som familjen upplevde, uppskattade föräldrarna 
att barnet levde och de stunder då barnet kunde finna välbefinnande trots sjukdom hade även 
föräldrarna möjlighet att uppleva välbefinnande.  
 
Man kommer hem, ser sina små gullvippor spelandes på pianot. Lugna, glada och fina. Och 
så tänker jag att det är värt allt, att få uppleva en sån vanlig kväll med harmoniska barn och 
man, det gör mig så lycklig (blogg 3). 
 
Föräldrar upplevde dock ofta en kontinuerlig oro och rädsla som påverkade möjligheterna att 
njuta av livet men genom att skjuta ifrån sig det så kunde energi och fokus på livet erhållas. 
Föräldrarna menade att prioritering av det som gav energi gjorde att de kunde fokusera på det 
viktiga och påverkbara i livet istället.  
 

Att befinna sig i vårdmiljön 
Att vara på sjukhuset med sitt barn väckte många skilda känslor hos föräldrarna. Det kunde 
upplevas som en trygghet att vara på sjukhuset då det fanns hjälp tillgängligt dygnet runt. 
Samtidigt kände föräldrarna en ängslan gentemot sjukhusmiljön då den kändes skrämmande 
och väckte obehagliga minnen till liv så som operationer och behandlingar. Att se sitt barn gå 
igenom det var skrämmande för föräldrarna och det upplevdes även påfrestande med 
ovissheten inför provsvaren. En känsla av hjälplöshet uppstod hos föräldrarna då de behövde 
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överlämna barnet i någon annans händer till exempel vid operation och en ängslan uppstod då 
de endast kunde sitta utanför och vänta. Trots att sjukhusmiljön kunde upplevas skrämmande, 
innebar hemgång från sjukhuset oro då den trygga personalen inte fanns åtkomlig och allt 
ansvar hamnade hos föräldrarna. 
 
Det jobbiga med den här är att man sitter där och ser maskinen åka och scanna igenom 
hennes lilla kropp. När den sen kör extraomgången över hjärnan blir det väldigt jobbigt. Hon 
ligger där alldeles stilla med sina stora mörka oliver till ögon. Mina tårar rinner (blogg 4). 
 
Föräldrar beskrev lekterapi på sjukhuset som en ”räddare i nöden” för det sjuka barnet när 
sjukhusvistelserna blev långa. Genom lekterapin kunde barnet få vara ett barn och glömma sin 
sjukdom för ett tag.  
 

En utsatt position 
I ett flertal av bloggarna framkom att brister upplevdes i vården. De upplevde otillräcklig 
information kring barnets vård och de olika scenarion som skulle kunna uppstå i samband 
med sjukdomen, vilket ledde till onödig oro. Genom att få vara delaktiga i planeringen samt 
att ha en pålitlig kontaktperson på sjukhuset, som var insatt i planeringen, kunde det skapas en 
trygghet. 
 
I bloggarna framkom det att det fanns brister i kommunikationen, dels mellan olika 
vårdinstanser och professioner samt mellan föräldrar och vårdpersonal. Det ledde till att 
föräldrarna fick olika information från olika håll vilket skapade förvirring och oro. 
Föräldrarna upplevde att de fick kämpa för att höras och för att få den hjälp som de behövde. 
Den bristande kommunikationen kunde upplevas som brist på kompetens och tillit.  
 
Vad fan är det för fel på barnsjukhuset? Kommunikationsbristen är ju milt sagt obefintlig. 
Och ingen tar oss på allvar (blogg 5).  
 

Föräldrarna kunde ibland uppleva ett bristande bemötande från sjukhuspersonalen och kände 
att de inte blev tagna på allvar. Föräldrarna upplevde att personalen inte visade medkänsla och 
förståelse för familjens situation och att de ibland endast blev sedda som hysteriska. 
Personalen följde avdelningens ”regler” och kunde inte alltid vara flexibla och visa öppenhet 
mot föräldrarna och det sjuka barnet.  
 
Men, vi förstår, klart de nyinsjuknade ska prioriteras, inget snack om saken. Vi hamnar på 
andra avdelningar, där de råkar finnas plats för stunden. Mindre kompetent personal 
gällande just dessa barn, inget illa ment. … Och jag kan mycket kring det medicinska och 
håller själv stenkoll. Helt sjukt att det ska gå till så men det gör det (blogg 4). 
 
Det fanns en upplevd personalbrist och överbelastning på sjukhusets avdelningar, vilket 
resulterade i att barnen ibland blev flyttade till andra avdelningar. På den egna avdelningen 
kände läkarna och sjuksköterskorna till barnets sjukdomshistoria, egenheter och planering 
angående vården. När barnet blev förflyttat till en annan avdelning med mindre kompetens 
inom barncancer, skapades en otrygghet hos föräldrarna. När barnet flyttades till en ny 
avdelning, kände föräldrarna att de fick större eget ansvar och fick själva hålla koll på sitt 
barn. 
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DISKUSSION 
 
Resultatet visar att föräldrar som lever med ett cancersjukt barn upplever en emotionell 
påverkan som innefattar oro och rädsla inför sjukdom. Föräldrarna beskriver strategier för att 
hantera vardagen och för att kunna uppskatta varje dag de får med sitt barn. Det framkom att 
miljön på sjukhuset upplevdes trygg då hjälp fanns tillgängligt dygnet runt men också 
skrämmande eftersom det innebar obehagliga undersökningar och behandlingar. Föräldrarna 
upplevde att de befann sig i en utsatt situation som innebar bristande information, 
kommunikation, delaktighet och bemötande. 
 

Metoddiskussion 
Studien syftade till att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn och 
en bloggstudie med kvalitativ ansats valdes. Den ansågs mest lämplig då studien syftade till 
att belysa upplevelser och för att få en ökad förståelse för problemområdet (Forsberg & 
Wengström, 2012). Den kvalitativa metoden har dock begränsningar då individuella 
subjektiva upplevelser som källa kan vara missledande då det kan ge en partisk uppfattning av 
området (Polit & Beck, 2008). 
 
En styrka med att använda sig utav bloggar är att materialet är ocensurerat och detaljrikt. 
Genom att utgå från en skriven berättelse är det möjligt att uppmärksamma människors 
livsvärld, den värld de lever sina vardagliga liv. En nackdel av användandet av bloggar var då 
kunskapen som förmedlades inte hade några krav på objektivitet eller sanningsenlighet. Det 
kunde vara svårt att bedöma om informationen i källan var påhittad eller verklig. Författarna 
hade heller ingen möjlighet att ställa frågor. Bloggarna sågs dock som en lämplig metod för 
studien då upplevelser förmedlades utifrån personliga perspektiv (Segesten, 2012; Dahlborg- 
Lyckhage, 2012). Fem bloggar valdes ut och denna begränsning kan ha medfört en ensidig 
skildring av problemområdet. Detta antal upplevdes dock lämpligt i förhållande till den 
tidsplan som författarna hade till förfogande. En annan metod som skulle kunna vara lämplig 
är intervjustudie eftersom de fångar förståelser på ett individinriktat plan genom utarbetade 
och specificerade frågor. Vid en intervju kan dock viktigt material gå förlorat då frågorna som 
ställs kan vara ledande, felaktiga eller inte utarbetade efter syftet vilket är en risk framförallt 
då författarna inte har erfarenhet av intervjuteknik. Ytterligare en metod som studien kunde ha 
baserats på var självbiografier, men då författarna inte fann tillräckligt mycket material som 
svarade an mot syftet ansågs inte metoden lämplig (Dahlberg, 1997; Dahlborg- Lyckhage, 
2012).  
 

Vid urvalsförfarandet användes sökmotorn Google och sökorden diskuterades mellan 
författarna för att finna de sökord som svarade an mot syftet. Sökorden som valdes var: barn 
med cancer, bloggar och föräldrar. Sökordet ”bloggar” användes då enbart detta forum 
fordrades. Sökordet ”barn med cancer” användes då enbart sökordet ”cancer” inte uteslutande 
används i samband med barn. Sökordet ”föräldrar” valdes till för att finna de bloggar som var 
skrivna av föräldrar för att besvara syftet. En första sökning gjordes på Google efter en 
lämplig bloggportal där sökordet ”bloggportal” användes. En länk till bloggportalen.se 
uppkom överst på sidan. På bloggportalen.se gjordes en vidare sökning på sökordet 
”barncancer” vilket resulterade i ett antal träffar men få som svarade an mot syftet i studien. 
En andra sökning gjordes via sökmotorn Google och sökorden som användes var: ”barn med 
cancer”, ”bloggar” och ”föräldrar”. Genom den här sökningen kom författarna in på 
barncancerfondens egen bloggportal där det fanns cirka 50 blogglänkar som alla handlade om 
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barncancer. Genom att läsa sammanfattningarna som fanns på alla 50 blogglänkar kunde 
författarna finna material som svarade an mot syftet och vidare sökning genomfördes därför 
inte. För att forma en förståelse av var väsentligt material kan hämtas bör olika 
informationskällor prövas (Östlundh, 2012). Att begränsa materialet till endast en bloggportal 
kan dock ha medfört att relevanta bloggar har negligerats men då studiens material skulle 
svara an mot syftet bedömdes tillvägagångssättet lämpligt.  
 
Vid sökning av källor från internet är det viktigt att kunna avgöra om källan är trovärdig. Då 
det är möjligt för vem som helst att publicera information på internet blir det svårare att vara 
källkritisk. Samtliga bloggar i studien ansågs av författarna vara primärkällor som inte har 
filtrerats och är den första publiceringen av ett resultat, det är därför viktigt att förhålla sig 
kritisk till dem (Alexandersson, 2012). En blogg innehåller oftast detaljerade beskrivningar av 
människors vardag och ger därför ett intressant material även i ett vetenskapligt syfte 
(Dahlborg- Lyckhage, 2012). För att styrka kvaliteten i bloggarna kontaktade författarna 
barncancerfondens hemsida för att kontrollera om bloggarna granskas innan publicering. 
Personen som ansvarar för bloggarna är kommunikatör/webbredaktör i dialog med sociala 
medie-strateg. Det är inte möjligt för vem som helst att lägga upp en blogg på 
barncancerfondens hemsida utan tillåtelse utan det är något som webbredaktören 
administrerar och bedömer från fall till fall (se bilaga 5). Bloggarna granskades och bedömdes 
om de kunde svara mot syftet vilket var igenkänning, skapa engagemang och framför allt visa 
hur livet som förälder till ett cancersjukt barn kan vara.  
 
De inklusionskriterier som valdes inför studien var att bloggarna skulle vara skrivna av 
föräldrar till ett cancersjukt barn för att svara an mot syftet. De skulle vara skrivna på svenska 
för att undvika felaktig översättning och tolkning av författarna. Om internationella bloggar 
hade inkluderats fanns risk för att språkkulturen hade påverkat resultatet (Kjellström, 2012). 
Vidare skulle bloggarna vara uppdaterade kontinuerligt under minst ett år och senaste 
uppdatering skulle ha skett max fyra år tillbaka för att få en ökad relevans och ett innehållsrikt 
material. Att barnen till föräldrarna skulle vara mellan 0-18 år gamla var ytterligare ett 
inklusionskriterie vilket baserades på FN:s barnkonvention som definierar ett barn som varje 
människa under 18 år (FN:s barnkonvention, 2016). Ett inklusionskriterie var att både män 
och kvinnors upplevelser skulle uppmärksammas. Detta inklusionskriterie gick inte att 
uppfylla då de funna bloggarna var skrivna av kvinnor. Detta kan anses vara en svaghet då 
resultatet endast visar ett kvinnligt perspektiv. Vissa bloggar uppfyllde inte studiens 
inklusionskriterier och blev därmed ett naturligt bortfall innan datainsamlingen påbörjades.  
 
En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet. Denna metod 
ansågs lämplig för studien då den är applicerbar på olika texter och används för att granska 
texter som till exempel dagböcker. För att bilda egna uppfattningar om materialet inleddes 
analysförfarandet med att författarna läste igenom materialet enskilt. Genom en enskild 
granskning av materialet kunde en djupare förståelse uppnås då båda författarnas 
uppfattningar och fynd uppmärksammades. Risken för att påverka varandra minskade vilket i 
sin tur ökade trovärdigheten i det insamlade materialet. Därefter tog författarna ut 
meningsbärande enheter som överensstämde med syftet. När de meningsbärande enheterna 
framställts sammanställdes materialet där likheter och skillnader jämfördes för att slutligen 
bilda studiens kategorier (se bilaga 4). Författarna försökte att inte arbeta allt för textnära 
under analysprocessen då det fanns risk att helheten gick förlorad. Att använda detta 
förfaringssätt ansågs av författarna lämpligt då delar av texten inte kan plockas ur sitt 
sammanhang och inget relevant innehåll går förlorat. Genom att inte exkludera någon 
insamlad data kan studiens trovärdighet öka (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att föräldrar som lever med ett cancersjukt barn upplever starka 
emotionella påfrestningar vilket medför påfrestningar och en förändrad tillvaro. Att leva med 
ett cancersjukt barn innebar omprioriteringar och en ny syn på livet. Kilicarslan-Toruner och 
Akgun-Citak (2013) menar att föräldrarnas känslor växlar och den initiala reaktionen är chock 
över diagnosen. Detta leder till svårigheter för föräldrarna att ta till sig information	om 
sjukdomen och behandling. Föräldrarna upplever en stark oro innan de förstår innebörden av 
diagnosen och hur prognosen ser ut för barnet.	Schweitzer, Griffiths och Yates (2012) menar 
också att det kan vara svårt för föräldrarna att förstå varför just deras barn drabbas av 
sjukdom. Föräldrarna beskriver hur världen ”vänds upp och ner” innan dess att de finner sig i 
diagnosen, de hamnar ofta i förnekelse och får bearbeta risken att förlora sitt barn. Trots den 
initiala chocken beskriver föräldrar hur de ändå kan fortsätta sin föräldraroll och stötta sitt 
barn genom sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010) menar också att det är viktigt att 
uppmärksamma föräldrarnas unika upplevelser genom att se till livsvärlden för att på så sätt 
undvika generalisering och förförståelse. Författarna till föreliggande studie menar att det 
därför är viktigt att vårdpersonal stöttar föräldrarna vid beskedet av barnets diagnos och ser 
till att de har förstått innebörden av diagnosen genom att lyssna, informera och ha uppföljande 
samtal. Vidare kan tillgång till kontaktpersoner på sjukhuset som till exempel sjuksköterska 
eller kurator vara värdefullt för föräldrarna då de har möjlighet att få svar på frågor samt dela 
med sig av sina tankar och känslor. 
 
Föräldrarna i resultatet beskrev känslor av maktlöshet och de upplevde att de inte räckte till 
för vare sig barnet eller sin partner. Enligt Robert, Zhukovsky, Mauricio, Gilmore, Morrison 
och Palos (2012) kan föräldrar uppleva en frustration över att de ibland tvingas skiljas från 
barnet på sjukhuset då det viktigaste för dem är att vara med sitt barn. En känsla av att inte 
räcka till uppstår hos föräldrarna då de blir så engagerade i sitt sjuka barn att de negligerar 
andra medlemmar i familjen så som syskon och sin partner. Dahlberg och Segesten (2010) 
framhåller att det är vårdpersonalen som ansvarar för att föräldrarna får möjlighet att vara 
delaktiga samt närvara i sitt barns vård. Således är det är viktigt att vårdpersonalen i största 
mån ser till att föräldrarna får vara hos barnet då detta främjar välbefinnandet hos både barnet 
och föräldrarna. Föräldrarna kan känna sig maktlösa när de inte alltid kan hjälpa sitt barn och 
de kan även känna att de inte räcker till. Vårdpersonalen bör se till möjligheter att avlasta och 
stötta föräldrarna för att de ska orka finnas där för barnet samt den övriga familjen.  
 
Resultatet visade att föräldrar till cancersjuka barn använde sig av strategier för att hantera 
vardagen och sjukdomen. Kilicarslan-Toruner och Akgun-Citak (2013) beskriver hur 
föräldrar uttrycker en önskan att få mer information om effektiva copingstrategier för att 
hantera tankar, känslor och vardagen med ett cancersjukt barn. Björk, Nordström, Wiebe och 
Hallström (2011) stödjer detta och hävdar att arbete är en effektiv copingstrategi för föräldrar 
där de får chans att skingra sina tankar och fokusera på annat än sitt sjuka barn. Andra 
strategier som upplevs hjälpsamma är tron på Gud eller psykologisk hjälp. I resultatet 
framkom att många föräldrar upplevde skrivandet av bloggen som en bra copingstrategi då de 
fick chansen att dela med sig av sin historia och på så sätt bidra till att hjälpa andra som 
hamnar i en liknande situation. Schweitzer et al. (2012) stödjer detta och menar att 
upplevelsen av att ha ett barn som har insjuknat i cancer genererar en önskan hos föräldrarna 
att ge tillbaka något meningsfullt till samhället. Således visar resultatet i föreliggande studie 
att föräldrar lättare kan hantera sin vardag och få ett minskat lidande, som i sin tur kan minska 
barnets lidande, genom att använda sig av copingstrategier. Detta kan ge föräldrarna mer 
energi till att vara närvarande och engagerade när de är med barnet. Enligt Langius- Eklöf och 
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Sundberg (2014) kan föräldrarna finna motivation och engagemang i påfrestande utmaningar 
då de känner meningsfullhet i livet. 
 
Att leva i nuet framkom i resultatet som en underlättande faktor för föräldrarna och kunde i 
sin tur leda till ökat välbefinnande. Schweitzer et al. (2012) menar att föräldrar upplever det 
enklare att hantera situationer då de uppkommer istället för att tänka för mycket på något som 
ännu inte har hänt. De menar att det är viktigt att leva i nuet och inte tänka för långt framåt. 
Att prioritera och värdera det viktiga i livet och att inte oroa sig för små saker är värdefullt för 
föräldrarna. Björk et al. (2011) menar att en lycklig och frisk familj är det som föräldrarna 
värderar högst och de har fått en ny uppfattning av innebörden av att vara lycklig och vad som 
innebär njutning i livet. Att känna närhet till familjen upplevs som en viktig prioritering hos 
föräldrarna. På så sätt kan det ses som en viktig resurs att föräldrarna lever i nuet då de blir 
mer närvarande samt uppskattar varje dag de får spendera tillsammans med sitt barn. Att 
fokusera på nuet och låta bli att tänka på det opåverkbara kan spara energi hos föräldrarna så 
att de orkar vara starka och därmed vara ett värdefullt stöd för både barnet och sjukvården. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att lidandet kan leda till en ökad värdesättning av det 
viktiga i livet och därmed leda till ett ökat välbefinnande.  
 
Resultatet visade att vårda sitt barn på sjukhus väckte många känslor och tankar hos 
föräldrarna. Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow och Hallström (2012) framlägger att besöken 
på sjukhus är både fysiskt och psykiskt ansträngande för föräldrarna och en stress upplevs då 
de är tvungna att lämna hemmet för att ta sig till sjukhuset när barnet inte mår bra. Föräldrar 
upplever hemsjukvård som ett bra alternativ då sjukhuset ofta är förknippat med stress och 
hemmiljön ger möjlighet till en så normal vardag som möjligt. Rodgers, Stegenga, 
Withycombe, Sachse och Kelly (2016) menar dock att föräldrar även kan uppleva sjukhuset 
som en trygghet där det alltid finns tillgång till kunnig vårdpersonal. Att ta hand om sitt sjuka 
barn hemma kan väcka känslor som rädsla och nervositet hos föräldrarna främst över 
medicinering och omvårdnad. Föräldrarna kan känna sig osäkra när de blir utskrivna från 
sjukhuset och blir oroliga över det utökade ansvaret de erhåller för barnet. Skillnaderna 
mellan studierna fastslår att det kan upplevas både positivt och negativt att vårda sitt barn på 
sjukhus. Att vara på sjukhus med sitt barn kan innebära ett värdefullt stöd då det medicinska 
ansvaret vilar hos vårdpersonalen och föräldrarna kan på så sätt slappna av och fokusera på att 
stötta barnet. På sjukhuset finns oftast möjlighet för barnet att vara på lekterapi där barnet kan 
leka med andra barn i liknande tillstånd vilket kan vara en avlastning för föräldrarna. Det kan 
även upplevas skrämmande att befinna sig på sjukhus då barnet går igenom tuffa 
behandlingar och föräldrarna behöver lämna över ansvaret till någon annan utan möjlighet att 
påverka utgången. Att vårda sitt barn i hemmet kan upplevas skönt för föräldrarna då barnet 
får ökad möjlighet till välbefinnande trots sjukdom då barnet känner sig tryggt hemma. 
Osäkerheten som kan uppstå hos föräldrarna vid vård i hemmet kan bero på bristande 
information och handledning från vårdpersonalen. Dahlberg och Segesten (2010) visar att 
vårdpersonalen bör se till föräldrarnas livsvärld vid vistelse på sjukhus då rumsliga 
upplevelser och andra intryck kan skilja sig markant mellan olika individer.  
 
Brister i bemötandet från vårdpersonal till föräldrarna är något som tydligt framkom i 
resultatet vilket medför en känsla av utsatthet. Kilicarslan-Toruner och Akgun-Citak (2013) 
betonar att föräldrarna upplever att de får otillräcklig information från vårdpersonal och får 
ofta söka efter information på annat håll. När vårdpersonalen är vänlig och visar intresse för 
att mottaga frågor vågar föräldrarna söka vidare information från personalen. När föräldrarna 
upplever att vårdpersonalen inte har tid vill inte föräldrarna störa och låter bli att ställa frågor. 
Rodgers et al. (2016) beskriver hur föräldrarna upplever att det sker en envägskommunikation 
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vid diagnostillfället där vårdpersonalen berättar mer än de lär ut. När föräldrarna får höra 
ordet cancer, har de svårt att komma ihåg informationen de får kring diagnosen. Det blir för 
mycket information samtidigt och det uppstår svårigheter hos föräldrarna att ta in allt. 
Samtidigt upplever föräldrarna att de får den bästa informationen från vårdpersonalen och 
hade gärna haft utökad tid för en öppen konversation för att generera ökad trygghet. Enligt 
Robert et al. (2012) gör föräldrarnas brist på kunskap och information att de har svårt att 
formulera relevanta frågor om sjukdom och behandling. Föräldrarna vill helst samarbeta med 
samma vårdpersonal under vårdtiden för att skapa förtroende, relationer samt god 
kommunikation. Föräldrarna anser det vara optimalt om vårdpersonalen och barnet har en god 
relation till varandra. En bättre förbindelse mellan vårdgivare, avdelningar och 
sjukhusvistelser önskas hos föräldrarna då de upplever att det finns brister dem emellan. 
Kommunikationsbristen leder till att föräldrarna upplever att de inte har full kontroll då de 
inte har full insikt i behandlingsplanen. Detta leder till att föräldrarna bli extra vaksamma och 
känner sig osäkra över att lämna barnet oövervakat. Ibland får barnen, på grund av platsbrist, 
vårdas på annan avdelning än den som är lämpligast för deras tillstånd. Detta är ett 
stressmoment för föräldrarna då de upplever att personalen på andra avdelningar inte kan 
utföra omvårdnaden på expertisnivå.  
 
Det är viktigt att se varje förälder som en individ vars förmåga att mottaga information är 
individuell. För vissa föräldrar kan det vara till hjälp att få både muntlig och skriftlig 
information för att på så sätt kunna bearbeta informationen i sin egen takt. Att tilldelas en 
kontaktperson kan vara till stor hjälp för föräldrarna då de får möjlighet att ställa frågor eller 
prata om sina tankar när de behöver det. Det är viktigt att vårdpersonalen visar öppenhet och 
förståelse för föräldrarna för att de ska våga söka information hos dem. Dahlberg och 
Segesten (2010) menar att föräldrarna lättare kan se det meningsfulla och få en ökad 
förståelse för sin egen existens genom goda samtal. Som sjuksköterska är det av vikt att bjuda 
in till samtal med föräldrarna för att fånga deras tankar, erfarenheter och upplevelser. 
Patientsäkerheten äventyras samtidigt som föräldrarnas oro ökar då barnen blir förflyttade till 
andra avdelningar. Det är viktigt att arbeta mot en trygg miljö för barnen och föräldrarna och 
en tryggare miljö kan skapas då det finns tillgång till kompetent personal inom området.  
 

Slutsats 
Studien visar att föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn innebär en stark 
emotionell påverkan där stöd från vårdpersonal är viktigt för att kunna hantera vardagen. 
Slutsatsen som kan dras av detta är att föräldrarna behöver stöd för att kunna uppnå 
välbefinnande och vara starka för sitt sjuka barn. Sjuksköterskans uppgift kan bli att fånga 
föräldrarnas upplevelser för att på så sätt kunna erbjuda individanpassat stöd. Det krävs en 
bättre samordning och kommunikation mellan olika vårdinstanser samt vårdpersonal för att 
öka föräldrarnas trygghet. En kontaktperson i form av sjuksköterska kan anses lämpligt som 
föräldrarna kan känna förtroende för. Vidare forskning inom området behövs då föräldrars 
upplevelser och behov av stöd ofta förbises då störst fokus ligger på vården av barnet. Som 
det har framkommit i resultatet är föräldrar en viktig resurs för både barnet och 
vårdpersonalen. Det är därmed viktigt att vidare forskning bedrivs för att uppnå bättre vård 
och ökat välbefinnande hos både barnet och föräldrarna.   
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Sökschema                 Bilaga 1 

 

 

Bloggportal Datum Sökord Antal träffar Utvalda 
bloggar 

Bloggportalen.se 7/10-16 Barncancer  12 0 

Blogg.barncancerfonden.se/blogglänkar 12/10-16 * 50 5 

 
 
* Via den här länken kom vi till barncancerfondens egen bloggportal där det ej krävdes någon vidare sökning då nästan alla bloggar på portalen 
var skrivna av föräldrar till cancersjuka barn.  
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Blogg; Äkthet. Är källan vad 
den utger sig för? Är 
källan ett original eller 
en kopia? Är den äkta 
eller falsk? 

Tid. Är informationen 
aktuell eller kan det 
finnas nyare rön? Hur 
långt efter det som 
inträffat upprättades 
källan? 

Beroende. Är källan 
fristående eller hör den 
ihop med andra källor? Är 
informationen från källan 
beroende av andra källor? 
På vilket eller vilka sätt? 

Tendens. Finns det 
värderingar i 
informationen från 
källan? Vems intressen 
företräder källan? Finns 
det motstridig 
information från andra 
källor? Hur trovärdig är 
den motstridiga 
informationen? 

http://joseharaton.blogg.se/ 
Joseharaton 
2009 

Bloggen ger ett pålitligt 
intryck. Äktheten anses 
vara god och källan ett 
original då författaren 
till bloggen skriver från 
självupplevda 
erfarenheter.  

Bloggen uppdateras 
kontinuerligt och 
författaren till bloggen 
har skrivit under hela 
sjukdomsförloppet som 
fortfarande pågår och 
ses därför som aktuell. 

Bloggen är en fristående 
källa då informationen inte 
är beroende av andra 
källor utan kommer från 
individens egna 
upplevelser.  

Källan företräder endast 
bloggförfattarens egna 
unika upplevelser och 
värderingar, således 
finns inga motstridiga 
källor. 

http://utrotaklumpen.se/ 
Utrota Klumpen 
2010 

Bloggen ger ett pålitligt 
intryck. Äktheten anses 
vara god och källan ett 
original då författaren 
till bloggen skriver från 
självupplevda 
erfarenheter. 

Bloggen uppdateras 
kontinuerligt och 
författaren till bloggen 
har skrivit under hela 
sjukdomsförloppet som 
fortfarande pågår och 
ses därför som aktuell. 

Bloggen är en fristående 
källa då informationen inte 
är beroende av andra 
källor utan kommer från 
individens egna 
upplevelser. 

Källan företräder endast 
bloggförfattarens egna 
unika upplevelser och 
värderingar, således 
finns inga motstridiga 
källor. 
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https://mittbarnharcancer.wordpress.com/ 
MITTBARNHARCANCER 
2011 
 

Bloggen ger ett 
pålitligt intryck. 
Äktheten anses vara 
god och källan ett 
original då författaren 
till bloggen skriver från 
självupplevda 
erfarenheter. 

Bloggen uppdaterades 
kontinuerligt under 
sjukdomsförloppet 
mellan 2011 och 2013. 
Individen beskrev sina 
upplevelser i nutid 
vilket gör den aktuell. 

Bloggen är en 
fristående källa då 
informationen inte är 
beroende av andra 
källor utan kommer 
från individens egna 
upplevelser. 

Källan företräder 
endast 
bloggförfattarens egna 
unika upplevelser och 
värderingar, således 
finns inga motstridiga 
källor. 

http://finest.se/ina 
Ina- Livets Vändning 

2013 

Bloggen ger ett 
pålitligt intryck. 
Äktheten anses vara 
god och källan ett 
original då författaren 
till bloggen skriver från 
självupplevda 
erfarenheter. 

Bloggen har sedan 
2013 uppdaterats 
kontinuerligt och 
uppdateringar pågår 
fortfarande även efter 
barnets tillfrisknande. 
Detta gör att bloggen 
kan ses som aktuell. 

Bloggen är en 
fristående källa då 
informationen inte är 
beroende av andra 
källor utan kommer 
från individens egna 
upplevelser. 

Källan företräder 
endast 
bloggförfattarens egna 
unika upplevelser och 
värderingar, således 
finns inga motstridiga 
källor. 

http://mammatillf.blogg.se/ 
mammatillF 

2015 

Bloggen ger ett 
pålitligt intryck. 
Äktheten anses vara 
god och källan ett 
original då författaren 
till bloggen skriver från 
självupplevda 
erfarenheter. 

Bloggen har sedan 
2015 uppdaterats 
kontinuerligt och 
uppdateringar pågår 
fortfarande även efter 
barnets tillfrisknande. 
Detta gör att bloggen 
kan ses som aktuell. 

Bloggen är en 
fristående källa då 
informationen inte är 
beroende av andra 
källor utan kommer 
från individens egna 
upplevelser. 

Källan företräder 
endast 
bloggförfattarens egna 
unika upplevelser och 
värderingar, således 
finns inga motstridiga 
källor. 

 

 

 

 



	

Bloggöversikt                                      Bilaga 3 

 

Blogg 1 
http://joseharaton.blogg.se/ 
 
Bloggen är skriven av en mamma till två barn, där sonen som är född 2010 diagnosticerades med hjärntumör i ryggmärgskanalen i mars 2014. 
 
Blogg 2 
http://utrotaklumpen.se/ 
 
Bloggen är skriven av en ensamstående mamma vid namn Anna som tillsammans med sin före detta man har sex barn. Den ena sonen som är 
född 2006, diagnosticerades i augusti 2008 med en hjärntumör. Förutsättningarna för att sonen ska bli friskförklarad är inte goda. 
 
Blogg 3 
https://mittbarnharcancer.wordpress.com/ 
 
Bloggen är skriven av mamma Julia och handlar om hennes familj bestående av hennes man och tre barn. Den ena dottern är född 2009 och fick 
diagnosen leukemi mars 2011 och blev sedan fri från cancer oktober 2013.  
 
Blogg 4 
http://finest.se/ina 
 
Bloggen är skriven av en mamma till fyra barn där den yngsta dottern som är född 2008 diagnosticerades med neuroblastom i april 2013. 
Friskförklarad från cancer 2015 men lever med fortsatta komplikationer. 
 

Blogg 5 
http://mammatillf.blogg.se/ 
 
Bloggen är skriven av en mamma till en pojke som är född i mars 2015. Han diagnosticerades med infant ALL i september 2015. I november 
2016 fick han sin sista intravenösa cellgiftsbehandling och kommer därefter att fortsätta med cellgifter i tablettform i ett och ett halvt år framåt.  
	



	

Exempel på kvalitativ innehållsanalys          Bilaga 4 
 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
”Man tycker att man borde ha vant sig vid det 
här laget. Men icke. Denna jävla berg- och 
dalbana man ständigt åker i och som aldrig tar 
slut. Idag har varit extremt mycket upp och ner! 
Jag är helt slut, yr och med blixtrande 
huvudvärk” 

Borde vant sig nu, 
denna jävla berg- 
och dalbana som 
aldrig tar slut. 
 

Berg- och dalbana Känslomässig berg- 
och dalbana 

Emotionell påverkan 

”Jag älskar honom så innerligt mycket, men 
ingenting kan jag göra för att hjälpa honom. Mer 
än att finnas där och vara hans mamma. Men när 
jag ser hur plågad han ibland är förstår jag att 
det inte räcker” 
 

Kan inte hjälpa 
honom, bara finnas 
där men det räcker 
inte 

Kan inte hjälpa Känsla av 
maktlöshet 

 

”För att rensa tankarna och få dem sorterade i 
'rätt fack' fungerar träningen som en räddare!” 
 

Rensar tankar 
genom träning 

Rensar tankar Copingstrategier Att hantera vardagen 

”Som jag skrivit förr så har vi fått en annan syn 
på livet. Att leva här och nu, skita i småsaker, ta 
vara på tiden, inte lägga onödig energi på 
skitsaker och uppskatta det man har” 
 

Annan syn på livet, 
leva här och nu och 
uppskatta det man 
har 

Leva här och nu Leva i nuet  

”Har inte fått tillräcklig information tycker jag, 
inte från någon instans. … Kan inte nog säga hur 
viktigt det är med info! Info! Info! Info! Och att 
jag som förälder måste få vara delaktig i 
planeringen! Att ha en PAL och en PAS. Någon 
jag alltid kan kontakta. Som känner Meja och 
vet hennes planering. Som inger en trygghet, om 
än en ”falsk” sådan.” 

Har inte fått 
tillräcklig 
information, som 
förälder måste jag 
få vara delaktig i 
planering och 
någon att kontakta. 

Bristande 
delaktighet och 
information 

En utsatt position Att befinna sig i 
vårdmiljön 



	

Mejl från barncancerfonden angående kvalitetsgranskning          Bilaga 5 
 
”Hej Sophie och Emelie! 
  
Tack för ert mejl och era frågor. Vad spännande att ni ska grotta i föräldrarnas upplevelser, det är något som vi ständigt vill veta/lära oss mer om. 
  
Om ni menar föräldrabloggarna som ligger på Barncancerfondens blogg, så har flera av dem hängt med sedan ganska lång tid tillbaka; tror det 
vara dåvarande webbredaktören som lade upp dem, och i de fallen hörde föräldrarna själva av sig med önskan om att sprida deras bloggar till 
fler. Sedan har jag fyllt på under senare år, om det har varit något som hört av sig och önskat sprida till flera. Ibland har vi också fått tips om 
bloggar från andra, och i så fall stämt av med ägaren om det är ok att lägga upp på vår blogg. Självklart kollar vi igenom bloggarna först för att se 
om de verkar trovärdiga och äkta, och skulle aldrig lägga ut en blogg som verkade	oseriös.	Sedan	så	behöver man ju kolla igenom dem med 
jämna mellanrum, så att det inte är några ”döda” länkar. 
  
Hos Barncancerfonden så är det Hans Kullin som har strategiskt ansvar för alla våra sociala medier, han har stor kunskap om sociala medier i 
stort och är dessutom en god skribent och duktig fotograf, vilket såklart är en fördel när man jobbar med sociala medier. Just bloggen, som ni 
frågar efter, har jag ett lite mer operativt ansvar för, eftersom mycket av det som skrivs rör just den avdelning som jag arbetar på (Råd och stöd). 
Jag är kommunikatör och arbetar med såväl webb/digitalt samt trycksaker etc som riktar sig till barn med cancer och deras familjer. 
  
Så befattningen ni efterfrågar är alltså kommunikatör/webbredaktör i dialog med sociala medie-strateg. 
  
Ja, självklart granskar vi allt och bedömer från fall till fall om vi tror att bloggen kan ge det som syftet är; igenkänning, skapa engagemang och 
framför allt visa hur livet som förälder till ett cancersjukt barn kan vara. Eller hur det kan vara att ha förlorat ett barn. 
  
Det är samma sak med våra gästbloggare; syftet med dem är att skapa igenkänning, visa att man inte är ensam och också hjälpa till att sprida vår 
fråga, helt enkelt. Det är kriterierna, i stora drag. Vi har även gett plats för nån gosedjursblogg, och syftet med det är lite att inspirera och visa ett 
gulligt engagemang på ett annat sätt än det vanliga, kanske man kan säga. 
  
Vem som helst kan inte lägga upp en blogg utan tillåtelse, det är något som vi webbredaktörer administrerar och bedömer från fall till fall. 
   
Vänliga hälsningar 
  
Johanna Perwe, Barncancerfonden”. 



	

 


