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SAMMANFATTNING 
 
När ett barn får cancer, innebär det en enorm omställning i det dagliga livet för barnet och 
barnets familj. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett 
cancersjukt barn. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på självbiografier 
med kvalitativ ansats. Resultatet som framkom i studien visar hur föräldrarna reagerar under 
den första tiden och vad som sker med dem när de får beskedet att deras barn har cancer. Det 
framkommer även vad som förändras i föräldrarnas vardag och vad de gör för att hantera sitt 
lidande som präglas av maktlöshet, oro och sorg. Hos informanterna infinner sig med tiden en 
acceptans för lidandet och de kan återigen känna välbefinnande och mening i livet. Studiens 
resultat kan användas för att framhäva vikten av stöd till anhöriga i vården och även för 
reflektion över vad en sjukdom hos ett barn, får för påverkan på flera människors livsvärld. 
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INLEDNING 
 
Cancer är en skrämmande sjukdom som hos många förknippas med död. En förälder som får 
besked om att deras barn drabbats av cancer, en livshotande sjukdom, hamnar i en 
fruktansvärd situation. Vi har inte själva någon personlig erfarenhet av ämnet men valde det 
då vi finner det intressant och har ambitionen att i framtiden arbeta med barn och ungdomar. 
Fenomenet upplevs viktigt då det leder till väldigt många olika typer av känslor och påverkar 
ett flertal människor. Sjukdomen innebär en oerhörd påfrestning för familjen, eftersom de inte 
vet hur förloppet ska utveckla sig. Ovissheten orsakar ett stort lidande och frågan är hur 
föräldrarna upplever detta lidande och vad de gör för att hantera den svåra situation de hamnat 
i.  

 
BAKGRUND 
 
Barncancer 
I Sverige drabbas ungefär 300 barn per år av någon sorts cancer. Tre fjärdedelar av dessa 
överlever. Vanligtvis upptäcks cancern när barnet är mellan fyra och fem år. De cancerformer 
som drabbar flest barn är leukemi och hjärntumörer. Dessa båda står för mer än hälften av alla 
barn som diagnostiseras med cancer (Barncancerfonden, 2009-09-18). 
 
Det finns tre behandlingsformer mot cancer som är cytostatika, strålning och kirurgi. Vid 
somliga cancerformer räcker det med en av dessa men ofta är det nödvändigt med en 
kombination av två eller alla tre eftersom varje behandling verkar på olika sätt och uppfyller 
sitt eget särskilda syfte. Behandlingen anpassas dessutom efter var i kroppen tumören sitter. 
Beroende på tumörens placering och storlek kan det bli nödvändigt att använda 
strålbehandling och/eller cytostatika för att reducera tumören innan en operation är möjlig 
(Ibid). 
 
Att leva med ett cancersjukt barn  
När ett barn drabbas av en livshotande sjukdom som cancer påverkas hela familjen både 
emotionellt och socialt. Relationen mellan föräldrarna sätts på prov och kan påverkas både 
negativt och positivt. Familjen står inför en ny verklighet och måste ändra många invanda 
rutiner. Det sjuka barnet blir plötsligt familjens centrum och det vardagliga livet kretsar kring. 
Barnets behandling och vistelse på sjukhus tar mycket tid och kraft i anspråk. 
Behandlingstiden kan bli lång och påfrestande och innebära både väntade och akut uppkomna 
komplikationer. Beredskapen för oväntade akuta situationer gör att den vardagliga 
planeringen blir mycket kortsiktig. Behandlingen innebär ofta att barnet blir 
infektionskänsligt. Detta begränsar barnets och övriga familjemedlemmars sociala kontakter 
och umgänge utanför hemmet eller sjukhuset (Kreuger, 2000). 
 
Det ligger en förväntning i föräldrarollen om att skydda sitt barn från lidande. Vid en allvarlig 
sjukdom som innebär mycket provtagning och en krävande behandling blir detta en 
omöjlighet, vilket resulterar i att föräldrarna upplever en enorm maktlöshet. De måste också 
konfronteras med tanken på att deras barn kan dö, en tanke som tidigare varit helt otänkbar 
(Ibid). Föräldrarna slits många gånger mellan hopp och förtvivlan. Existentiella frågor är 
vanligt och föräldrarna söker ofta en förklaring till och mening med det som hänt (Enskär, 
1999).  
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Reaktionsmönster vid psykiskt trauma 
När en förälder får reda på att barnet har diagnosen cancer blir det en psykiskt traumatisk 
upplevelse. Cullberg (2006) skriver att denna kris vanligtvis uppkommer i fyra naturliga faser. 
Den första fasen är chockfasen. Den kan vara från ett kort ögonblick till flera dygn. Vad 
individen gör vid det tillfället är att med all sin kraft hålla verkligheten ifrån sig. Individen är 
inte villig att ta in det skedda eller att kunna bearbeta det. Vanligtvis är insidan hos människan 
ett stort kaos och tiden vid detta skede är ofta en stor dimma, där glömska och förvirring ofta 
uppkommer. Den andra fasen är reaktionsfasen. Den kan jämföras med den akuta krisen. 
Människan börjar nu öppna ögonen för det skedda och börjar försöka integrera verkligheten 
med känslorna. Sorgreaktionen är en väsentlig del av den akuta krisen. Sorgreaktionen kan 
variera från individ till individ och har ofta olika sorters mönster, men för alla är det ett stort 
lidande. Den tredje fasen är bearbetningsfasen. Den fasen uppkommer oftast under ett halvt år 
eller ett år efter traumat. Hur länge den infinner sig varierar. Det förändrande beteendet hos 
människan som uppkommit vid den akuta krisen börjar försvinna och man kan börja ta emot 
nya erfarenheter samt gamla vanor börjar återupptas Den fjärde fasen är nyorienteringsfasen. 
Individen har nu accepterat traumat och krisen blir en del av livet som inte ska glömmas bort. 
Händelsen har fått ny betydelse för livet. Självkänslan kommer tillbaka och människan har 
lärt sig försona sig med det gångna och på det sätt bearbetat de svikna förhoppningarna. Det 
kan fortfarande göra ont vid påminnelse av händelsen men steget att leva vidare fortsätter 
framåt. 
 
Tidigare forskning 
Enligt Yeh (2001) har det de senaste årtiondena framkommit i studier att föräldrar till barn 
som får cancer lider av psykisk stress. Föräldrar känner sig ofta bekymrade över 
föräldraskapet under tiden de får diagnosen och också i det tidiga stadiet av behandlingen. Det 
som orsakade bekymmer för föräldrarna var främst behandlingsmetoderna för barnet, 
osäkerhet över behandlingens följder, om någon i den resterade familjen skulle bli sjuk och 
ekonomiska problem. Det framkom även att föräldrar vars barn som blivit diagnostiserade 
med cancer inom de två senaste månaderna i en högre grad led av depression, oro och stress, 
än de föräldrar som fått beskedet för en längre tid sedan.  
 
Svavarsdottir (2005) framhåller att många föräldrars utmaningar som uppkommer när deras 
barn diagnostiseras med cancer. Det är svårt för föräldrarna att anpassa sig till barnets 
sjukdom och samtidigt tänka på deras eget och även resterande familjemedlemmars 
välbefinnande. Föräldrarna försöker att vara positiva och känna hopp trots att de befinner sig i 
en väldigt svår situation. Studien av Yeh (2001) visar även att mammor och pappor reagerar 
olika vid beskedet om cancern. Föräldrar till barn som nyligen blivit diagnostiserade med 
cancer hade likartad psykisk och fysisk stress, oro och missnöje över äktenskapet. Under 
sjukdomens fortskridande drabbades mammorna oftast i en högre grad av psykisk stress än 
papporna och mammorna kunde även ha svårare att anpassa sig till sina barns sjukdom. 
Mammorna till barnen angav även att de var mindre nöjda med äktenskapet under 
sjukdomstiden än vad papporna angav. Det framkom även att de flesta mammorna sjukskrev 
sig från arbetet medan männen stannade kvar på arbetet. Detta medförde att papporna fick 
tillfälle att för en kort tid fly från stressen och oron, vilket inte var möjligt för mammorna 
eftersom de hela tiden var hos barnet. Situationen medförde även ofta att föräldrarna var så 
fokuserade på att bara finnas till för barnet att de inte längre fanns där för varandras behov. 
Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck (2007) framhåller även i sin studie att det 
fanns skillnader hos mammorna och papporna i sättet att alltid finnas där för sitt barn. 
Mammorna fokuserade främst på att infinna sig hos barnet emotionellt och att alltid finnas 
nära sitt barn i alla situationer. Papporna ansåg att det viktigaste var att få tillfälle till att göra 
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saker med sitt barn och även fast de inte fanns nära sitt barn i samma utsträckning som 
mammorna kände de ändå av känslan att de alltid fanns där för sitt barn.  
 
Det är inte bara diagnosen som är påfrestande för föräldrarna. Studien av Eiser, Eiser & Greco 
(2002) visar även på svårigheterna för föräldrarna att fortsätta uppfostran av barnet. De 
behöver vägleda barnet till positivt tänkande och fortsätta uppmuntra dem att se mot 
framtiden. Föräldrarna behöver fortsätta att prata om framtidsplaner trots att de är medvetna 
om att sjukdomen kan leda till att det inte blir en framtid för barnet. I studien framkommer 
även svårigheterna för föräldrarna att vara besvikna eller arga på sitt barn fast barnet betett sig 
illa. De måste ändå framhäva för barnet vad som var fel i barnets handlande och få barnet att 
förstå att beteendet leder till negativa konsekvenser. Kars et al. (2007) framhåller även hur 
föräldrarna försökte att förklara för barnet att den svåra behandlingen var nödvändig för att 
barnet skulle kunna bli friskt. Föräldrarna fokuserade på att vägleda barnet genom den svåra 
situationen och få barnet att finna kraft att kämpa för att bli frisk, även fast barnet hade svårt 
att se sambandet mellan den svåra behandlingen och tillfrisknande av sjukdomen. Studien 
visar att föräldrarnas mening i livet blir att i alla skeden finnas till hands för sitt barn, och när 
tillfällen ges att barnet kan känna sig som ett vanligt barn, försöker föräldrarna åstadkomma 
detta så bra som möjligt. Det har även blivit verkligt för föräldrarna, att de kan kunna förlora 
sitt barn, vilket leder dem till att försöka göra det bästa av situationen och samtidigt ta vara på 
den tid som de har med sitt barn. 
 
Eiser et al. (2002) nämner nästa svåra dilemma som förälder, vilket var att hjälpa barnet 
genom sjukdomsförloppet. Situationen som barnet hamnar i leder till att det tvingas hemifrån 
och hamnat i en ovan sjukhusmiljö. Det är en oerhörd påfrestning att som förälder inte kunna 
tillåta sitt barn att vara ute och leka med de andra barnen på grund av risk för skador eller 
infektioner. Samtidigt önskar föräldrarna inte något annat än att deras barn skulle kunna få 
leka som andra barn. Det innebär ett lidande att som förälder behöva se hur barnet påverkas 
fysiskt, till exempel att barnet tappar håret och antingen förlorar eller går upp i vikt, men även 
psykiskt när man ser livsglädjen börja försvinna hos barnet. Kombinationen av detta leder till 
en oerhörd pressad situation för föräldrarna och det är inte överraskande att föräldrarna 
upplever en ökad oro, depression samt ensamhet. 
 
Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. Inom livsvärldsteorin ligger 
betoningen på människors upplevelser och erfarenheter. Livsvärlden är den levda världen, den 
verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för givet. Det är genom 
denna som vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker en 
mening med livet och ett livsinnehåll (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suderud & Fagerberg, 
2003). Livsvärlden behöver dock inte vara synonym med den fysiska verkligheten, utan det är 
verkligheten som vi upplever den genom våra kroppar (Wiklund, 2003).  
 
Lidande är ett centralt fenomen som används vid vårdande av både patienten och anhöriga. 
Enligt Wiklund (2006) är lidande inte bara de symtom som går att observera hos människor 
utan oftast en inre process. Lidande kan beskrivas som någon form av hot, kränkning eller 
förlust i människans inre. Det kan också uppkomma vid en känsla av att man inte ha någon 
kontroll. Lidande kan uppkomma när man inte längre känner av känslan av en helhet. 
Förlusten av helheten kan innebära att de mål man har i livet kan upplevas som förlorade. För 
att kunna hantera sitt lidande är det värdefullt för människan att uppleva meningsfullhet. Kan 
människan lära sig att acceptera sitt lidande och sin nya livssituation kan det återigen finnas 
möjlighet att uppleva hopp och glädje. 
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Välbefinnande är en unik och personlig upplevelse kopplat till inre känslor, som saknar 
objektiva bedömningsgrunder och kan variera över tid och rum (Wiklund, 2003). Dahlberg et 
al. (2003) skriver att människan, för att kunna uppleva och erfara välbefinnande, också 
behöver lidande. Både välbefinnande och lidande kan förekomma samtidigt, det ena utesluter 
inte förekomsten av det andra. Patienten/personen kan uppleva sig ha välbefinnande trots att 
han/hon lider av en allvarlig sjukdom. Enligt Dahlberg et al. (2003) förutsätter välbefinnande 
att människan först och främst erkänner att lidandet finns och vågar leva och vara i lidandet.  

 
PROBLEMFORMULERING 
 
När en förälder hamnar i en sådan oerhört utsatt situation, som att få besked om att barnet 
drabbats av cancer, innebär det en svår psykisk påfrestning. Det leder till en total omställning 
av vardagen och hela den tidigare kända livsvärlden rasar samman. Känslan av att kunna 
förlora sitt barn, något som tidigare varit otänkbart, kommer ovälkommet nära in på livet. Det 
är något osannolikt som sker och det finns inget föräldrarna kan göra för att förhindra det. 
Under denna svåra tid behöver de mycket hjälp och stöd för att klara av att hantera sin 
situation. Vårdpersonalen de kommer i kontakt med måste därför möta deras behov och stötta 
dem på vägen för att de ska kunna ta sig igenom den svåra situationen. Ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är det därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om vad de 
anhöriga vill ha för stöd och hjälp. Det vi önskar att bland annat få svar på hur beskedet och 
sjukdomen påverkar det dagliga livet och familjen, hur föräldrarna hanterar sin situation. 
Frågan är också hur de uthärdar sitt lidande samt om de trots sin svåra situation kan uppleva 
välbefinnande. 
                 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 

METOD   

Vi valde att göra en studie med kvalitativ ansats. Dahlberg (1997) framhåller att en kvalitativ 
studie på ett eller annat sätt utgår ifrån människors upplevelser. Det är dessa upplevelser som 
sedan beskriver hur världen upplevs. Företeelserna som uppkommer studeras som fenomen 
och beskrivs utifrån dess betydelse. Målet med studien är därför att upptäcka, analysera och 
därefter beskriva fenomenens innebörd. För att kunna få fram essensen i fenomenet är det 
viktigt att forskaren i studien har ett öppet sinne och på så sätt är öppen för världen. Forskaren 
ska även vara mottaglig för materialet och behandla det sensitivt. Möjligheten till total 
öppenhet är dock begränsad. Forskaren bär alltid med sig en viss förförståelse. Det kan 
emellertid inte bildas en förståelse för något utan en förförståelse. 

Urvalsförförande 
Litteraturen i studien framkom genom sökning på Libris webbsök. Libris är en söktjänst för 
att hitta litteratur. Denna söktjänst valdes eftersom den gav ett större utbud av själbiografier 
än vad bibliotekskatalogen tillhörande Växjö universitet utgav. De sökord som användes var 
relaterade till syftet och var barn samt cancer. Den klassifikation som användes var Lz vilken 
hänvisar till självbiografier. Sökorden koncentrerades till svenska. Målet var att det inte skulle 
uppstå några misstolkningar gällande språket som skulle kunna medföra en felaktig 
översättning. Sökningen resulterade i 26 träffar. De biografier som exkluderades var de som 
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inte var skrivna av föräldrar, om barnet var över 18 år när diagnosen cancer fastställdes, 
böcker som var skrivna tidigare än 2000-talet, barn med en dubbeldiagnos och även utländska 
biografier. Detta gjordes eftersom våra inklusionskriterier var att barnet skulle vara mellan 0-
18 år, då det är mellan dessa åldrar man inom sjukvården definieras som ett barn. Böckerna 
skulle vara skrivna av en förälder eftersom syftet var föräldrars upplevelser av att leva med ett 
cancersjukbarn. Självbiografierna skulle vara skrivna på 2000-talet därför att behandlingen för 
barncancer har utvecklats det senaste årtiondet. Det sista inklusionskriteriet var att barnen 
skulle bo i Sverige och fått sin vård i Sverige. Anledningen till detta var att föräldrarna inte 
skulle ha olikartade upplevelser som baserades på en olikartad vård samt behandling för 
barnet. Skälet till att dubbeldiagnos valdes som exklusionskriterie var att dessa familjer redan 
upplevde ett förändrat livsmönster. Efter vidare granskning av självbiografierna valdes de ut 
som ansågs mest relevanta och innehållsrika för studiens syfte.  

 
Material 
Materialet i studien består av sex självbiografier. Självbiografierna skildrar föräldrars 
upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Familjerna bor i Sverige och barnet har fått 
sin vård i Sverige. Barnen är mellan 0-18 år gamla och har diagnostiserats med någon form av 
cancer. Det är någon av barnets föräldrar som har skrivit biografin. Böckerna som valdes ut är 
alla skrivna på 2000-talet och det är både mammor och pappor som är författare till böckerna. 
En sammanfattande beskrivning av böckerna finns i bilaga 1 och är även märkta * i referens 
listan. 
 
Analys 
En analys av berättande texter ska fokusera dels på det uppenbara, men dels även på det som 
döljer sig i texten. Fenomenet ska därefter kunna beskrivas på ett vetenskapligt sätt. 
Fenomenet uppkommer genom bearbetning av texten. All text som finns med från början är 
en helhet. Denna text delas upp i delar som systematiskt analyseras och bildar en ny helhet. 
För att finna den första helheten, som är allt textmaterial som ska användas i studien, ska 
forskaren sätta sig in i materialet. Texten delas därefter in i meningsbärande enheter som 
består av innebörder och innehåll relaterade till syftet. Delarna bildar i sin tur ett eget 
sammanhang där fler meningsbärande enheter kan passa in, eller skiljer de sig från varandra 
och bildar ett nytt sammanhang. De meningsbärande enheterna som bildar ett sammanhang 
eller en likhet förs sedan samman i kategorier eller teman. Kategorierna eller teman namnges 
därefter utifrån dess innehåll eller innebörder. Innehållsanalysen sammanställs därefter utifrån 
Graneheim och Lundmans (2003) modell. Den tredje fasen i analysarbetet är när de kategorier 
eller teman som framkommit skall bilda en ny helhet. Texten som framkommit sätts ihop till 
en sammanfattande text och integreras till en helhet (Friberg, 2006).  

Analysen av textmaterialet fokuserade på att gå in i de djupgående upplevelserna. Detta 
innebär att vi använde oss av en så kallad manifest analys och beskrivande resultat av 
fenomenet. Med utgångspunkt ifrån den manifesta analysen bidrog vår subjektiva tolkning av 
materialet med ett latent inslag av analysen. Vi valde att dela upp böckerna mellan oss och 
läste tre böcker var. Därefter beskrev vi innehållet för varandra för att få en helhetsbild av vad 
böckerna handlade om. Efter detta moment gicks texten igenom mer systematiskt för att 
kunna få fram de meningsbärande enheterna. De meningsbärande enheterna ska vara 
relaterade till syftet och vara baserade på innehåll eller innebörder. Under tiden fördes 
anteckningar och meningsenheterna diskuterades oss emellan. Vi försökte ha en så öppen syn 
som möjligt för att inte påverka resultatet med den egna förförståelsen. De meningsbärande 
enheterna analyserades och kondenserades därefter till koder. Koderna sammanfördes till 
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underkategorier och underkategorier till kategorier som tillsammans bildade en ny helhet, 
vilken var denna studies resultat.  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundmans (2003) modell. 

Meningsbärande enheter Kondenserande 
enheter 

Koder Underkategori Kategori 

”Vardagens småsysslor, att 
bädda rent i en blöt säng eller 
att få fram mat på bordet, är 
övermäktiga. Jag vet inte 
längre hur man gör. ” 
 
 
”Plötsligt var vi inne i en helt 
annan värld. En värld där 
sjukhuset och avdelningen var 
centrum och vår enda 
trygghet.” 

Det finns inte 
någon ork för 
annat, allt kretsar 
kring sjukdomen.  
 
 
 
En ny vardag och 
en ny trygghet 

Tom, 
avskärmad, 
handlings-
förlamad 
 
 
 
Förändring,  
ny trygghet, 
isolering 

Tomhet, 
förnekelse och 
smärta 
 
 
 
 
En isolerad 
vardag 

Det 
ofattbara 
beskedet 
 
 
 
 
Ett nytt 
livsmönster 

  
 
Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) har forskaren som skyldighet att värna om 
studiedeltagarnas privatliv, integritet, hälsa och värdighet. Deltagarna måste ge sitt samtycke 
till deltagande och bli informerade om att deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan 
avsäga sig ytterligare medverkande i studien. I redovisningen av materialet skall deltagarnas 
anonymitet säkerställas genom avidentifiering, det skall inte vara möjligt för läsaren att 
härleda svaren till en enskild person (World Medical Association Declaration of Helsinki, 
2008). Författarna till en självbiografi väljer själva vilka upplevelser, känslor, tankar och 
erfarenheter som de vill dela med sig av. Genom att de publicerar sin text blir den tillgänglig 
för allmänheten och författarna är medvetna om att den kan komma att användas i olika 
sammanhang. Vi anser att kraven enligt Helsingforsdeklarationen (2008) om informerat 
samtycke och frivilligt deltagande därmed kan anses uppfyllda. Det faktum att författarna 
publicerat sin text under eget namn gör att en avidentifiering av deltagarna ej är möjlig eller 
nödvändig. För att säkerställa deltagarnas integritet och värdighet är det viktigt att återge 
materialet så textnära som möjligt, att inte förvränga sanningen i texterna och på så vis riskera 
att kränka deltagarna. Vi har iakttagit oss om detta i analysen och skrivit av alla citat som 
anges i resultatet ordagrant. När en del av en text i ett citat utelämnats, utan att det inneburit 
en förändring av innebörden i citatet, har detta markerats med /…/. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier som tillsammans representerar resultatet i studien. 
Kategorierna som framkom var: ett ofattbart besked, ett nytt livsmönster, förlorad kontroll 
och välbefinnande. Samtliga kategorier innehåller även underkategorier. Författarna till 
självbiografierna benämns fortsättningsvis informanter. 

Ett ofattbart besked 
Det som framkom hos alla informanter när de fick beskedet att deras barn hade drabbats av 
cancer var att informationen var för stor att ta in. Det var något helt obegripligt som hänt, 
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något måste vara fel. De hörde vad läkaren sade men kunde inte lyssna. En informant beskrev 
att det var som en avgrund som öppnade sig framför dem och att livet helt stannade upp.  

Hur ska man förklara hur det känns att få ett sådant besked? Hur ska man 
överhuvudtaget överleva ett sådant besked? Det förstår jag fortfarande inte. Det var 
som att jag slutade att existera. Alla mina tankar och känslor var fokuserade på Ivar. 
På hur han reagerade, på att han skulle ha det så bra som möjligt. Jag var inte längre 
viktig. Jag kunde nog inte riktigt ta in vad allt betydde för mig, för oss som familj. 
(Wirén, 2000, s. 57)  

De flesta informanterna kunde i efterhand exakt återge vad de gjort i det ögonblick de fick 
beskedet, hur de satt eller stod, och vad de gjorde precis efteråt. ”Jag kan se det framför mig. 
Jag vet precis var vi stod och jag vet precis hur det kändes.” (Wirén, 2000, s. 16) En 
informant beskrev vad de ”i panik” gjorde precis i början av beskedet. ”Under de första 
veckorna av chock köpte Lars-Åke en videokamera. I panik ville han fånga John på bild.” 
(Edgardh, 2005, s. 47) Några informanter försökte vid tillfället för beskedet behärska sig och 
inte förtvivlat brista ut i gråt. De beskrev hur de fick anstränga sig att finna en inre styrka för 
att klara av situationen och vara starka inför sitt barn trots att de själva mådde fruktansvärt. En 
informant beskrev, ”Jag övade mig på att säga det flera gånger, så jag säkert skulle kunna 
berätta det utan att börja gråta.” (Lundell, 2005, s. 7) Några av informanterna reagerade med 
en föregripande sorg, de antog i förväg att deras barn skulle dö och började direkt efter 
beskedet tänka på hur den sista tiden skulle bli, hur begravningen och dödsannonsen i 
tidningen skulle se ut, hur de skulle klara av att leva vidare utan barnet. På något sätt fann de 
dock reservkrafter som de förmådde att använda sig av för att kunna kontrollera situationen.  

Jag minns inte hur länge vi pratade eller vad vi sa till varandra. Jag vet inte vad som 
gjorde att vi kunde ta oss samman, kanske adrenalinet, men efter en kort stund 
skakade vi av oss paniken och liksom baxade in den i ett valv långt inne i medvetandet. 
Sedan slog vi igen dörren, duns! Och började använda våra reservkrafter. 
(Andersson, 2004, s. 11) 

Tomhet, förnekelse och smärta 
Ur analysen framkom att den första tiden efter att föräldrarna fått beskedet ofta var som en 
dimma. Informanterna var oförstående inför det som hänt och inte kapabla att ta in det starka 
besked som de nyligen fått. Några beskrev det som att de blev avskärmade från verkligheten. 
De såg att människor rörde sig och talade runt omkring men hörde inget. Livet och världen 
fortsatte som vanligt för andra men för dem själva hade livet stannat upp.  En informant 
upplevde det som att de existerade men inte levde. Informanterna beskrev svårigheterna med 
att försöka leva ett vardagligt liv. De sysslor som tidigare gått på rutin blev en enorm 
påfrestning att utföra. En informant beskrev i efterhand att de borde ha förstått att det inte 
skulle kunna gå att ta in ett sådant besked utan att brista. Till slut kom känslorna ifatt och även 
reaktionen på beskedet. En informant beskrev också hur de betedde sig mot människorna runt 
omkring sig. Humöret skiftade och det gick inte att kontrollera eller förutse när det skedde. 
Känslorna hos informanterna växlade mellan smärta, tomhet och förnekelse. Det framkom 
genom analysen att smärtan föräldrarna upplevde över att veta att deras barn var sjukt var 
oerhört stark. En informant beskrev sin smärta på följande sätt:  
 

Jag kryssar vilsen runt i huset. Huden är krängd ut och in. Köttsidan ut. Överallt finns 
smärtan. Tar sats för varje steg. /…/ Jag lever mer än jag någonsin gjort. Känner mer. 
Oron som paralyserar. Livet som strömmar mot mig i den svettiga hettan. Jag har 
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saltskuggor på glasögonen och bryr mig inte om att mitt ansikte är gråsvullet. Jag har 
flyttat ut. (Edgardh, 2005, s. 36-37) 

 
Verklighetsflykt 
Informanterna uttryckte tankar och känslor av att vilja ta sig ifrån verkligheten, att kunna 
blunda för den en stund. Informanterna beskrev hur sorgen stundvis oundvikligen hann ikapp 
dem trots att de i möjligaste mån försökte koppla bort sina känslor för att orka med 
situationen. De försökte i desperation att hålla inne sina känslor av sorg för att inte situationen 
skulle bli kaosartad och ohållbar. Informanterna började sörja sitt barn, tänka på begravningen 
och döden, fast de inte nödvändigtvis behövde det vid den tidpunkten. De beskrev hur de ville 
förmå sig att inte tänka på det, men de inte kunde få undan sina egna tankar. Informanterna 
nämnde även svårigheterna över att se sitt barn lida och förändras så mycket under 
sjukdomstiden. Föräldrarna hade svårt att förlika sig med att behöva se de kroppsliga, men 
även de psykiska förändringarna hos barnen. Från att ha varit sorglösa barn fulla av liv och 
skratt, till att tvingas växa upp alltför snabbt. Ibland klarade föräldrarna inte av det och de 
kände att de ville ta en paus från verkligheten. En informant beskrev sina känslor för sitt barn 
nedan,  

Jag minns speciellt det svåra i att se henne försvinna mer och mer. Att se min älskade 
prinsessa bara bli skin och ben. Jag funderade också över var gränsen mellan smärta 
och behandlingens nytta låg. Det var sorgligt att se hur Cecilias frimod ändå 
förvandlades och hur hennes härliga skratt kom att bli alltmer sällsynt i efterhand. 
/…/ En del av hennes barndomsjag försvann dock plötsligt genom hennes sjukdom för 
att sedan aldrig komma åter (Fellenius, 2002, s. 121). 

Flera av informanterna beskrev hur de brustit ut i gråt när de sett sina barn. De behövde då en 
stund, en paus från verkligheten, för att åter kunna finna lugnet och tryggheten som behövdes 
för att kunna trösta och stödja sitt barn. De beskrev hur de för det mesta försökte att förtränga 
sina känslor men att de ibland inte kunde förmå sig att förtränga känslorna mer och sorgen 
välde över dem. En informant skrev ”Jag förstod till och med var uttrycket ”brustet hjärta” 
kom ifrån. När jag såg tårarna rann nerför Joels förlamade ansikte kändes det som om 
hjärtat sprack.” (Andersson, 2004, s. 67)  

Ett nytt livsmönster  
Informanterna beskrev att det skedde en enorm förändring i det vardagliga livet när deras barn 
hamnade på sjukhus. Förändringen påverkade familjen både socialt och känslomässigt. 
Informanterna upplevde att inläggningen på sjukhus innebar en ny, skrämmande och ovan 
miljö. Den trygghet de tidigare känt, ersattes av känslor av oro, rädsla och osäkerhet. 
Vardagen som tidigare gått på rutin och varit förutsägbar blev plötsligt nyckfull. Det var 
många nya rutiner som övertog och präglade vardagen. De beskrev situationen som att 
tillvaron hade blivit inrutad i ett nytt mönster där något som de aldrig förutsett var inräknat i 
schemat. Deras barn var på sjukhus med en livshotande sjukdom. Den vardagliga planeringen 
blev kortsiktig och familjen tvingades att alltid vara beredd på att det kunde uppkomma akuta 
och oväntade situationer. En till synes vanlig hemmakväll som började med middag och TV-
tittande kunde snabbt förvandlas till inläggning på sjukhus. Informanterna skildrade hur de 
fick lära sig att leva i nuet och ta en dag i taget. En informant beskrev vardagen som ”vi hade 
ständig jour dygnet runt.” (Andersson, 2004, s. 43)  
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Den ständiga beredskapen ledde till en omprioritering av behoven och ett nytt tänkande 
gällande de vardagliga problem som uppstod. Informanterna kom underfund med att inte älta 
problemen i förväg utan tog tag i dem när de uppkom, och förmådde sig på något sätt att klara 
av omställningen som skedde när deras barn hamnade på sjukhus. Efterhand ersattes känslan 
av sjukhusmiljön som skrämmande till att stå för trygghet. Flera informanter uppgav att det 
kändes jobbigt att få permission och åka hem. De upplevde att ansvaret för barnet och om 
något skulle hända var tungt att bära. På sjukhuset kunde de lämna över ansvaret till 
sjukvårdspersonalen. Informanterna uttryckte också hur påtagligt det blev hur mycket livet 
har förändrats, hemmiljön fick dem att minnas hur livet var innan sjukdomen vilket orsakade 
känslor av sorg och ledsamhet.  
 
Ett nytt fokus 
En informant uppgav att de tidigt insåg att livet aldrig mer skulle bli sig likt men att det inte 
heller fanns mycket tid eller plats för reflektion och eftertanke i detta skede. Hela föräldrarnas 
liv och existens, all kraft och fokus, koncentrerades på barnet. Förmågan till arbete och 
tillgången till arbetslivet förändrades, förälderns vardag utgick och styrdes efter barnets nya 
sjukdomsvardag. Plötsligheten i beskedet gjorde att de tog sin flykt in i praktiska göromål. 
Även andra informanter beskrev att de för att klara av den ofattbara situationen de befann sig i 
koncentrerade sig på praktiska och vardagliga bestyr, det fick dem att koppla bort känslorna 
och på så vis orka med. ”Vi började planera, blev systematiska och effektiva.”  (Andersson, 
2004, s. 11) Flera av informanterna beskrev svårigheterna med att sköta de vardagliga 
sysslorna. Att städa, tvätta och diska kunde bli en enorm påfrestning för informanten eftersom 
kropp och själ, hela tankeverksamheten, ständigt koncentrerade sig på barnets sjukdom. En 
informant beskrev tvärtemot vikten av att ha ett strukturerat och ordningsamt hem, trots att 
hon vanligtvis inte tyckte att det var viktigt, som en balans till det kaos hon upplevde 
inombords. Informanterna beskrev att de var tvungna att använda sig av olika sätt för att klara 
av situationen, de problem som tidigare upplevts stora blev med deras nya perspektiv små. En 
av informanterna beskrev att som förälder får man en inre styrka och är beredd att göra vad 
som krävs för sitt barn. ”En ren animalisk förmåga som vi fått med generna från våra 
förfäder på savannen. Den aktiveras nog när vi får barn, innan dess behövs den inte.” 
(Andersson, 2004, s. 70) Den styrka de hade för att finnas för sitt barn, gjorde att de trots allt 
klarade av den kaotiska situationen. Informanterna beskrev hur de på något sätt lärde sig att 
anpassa sig till de snabba förändringar som kunde uppstå angående deras barn. Familjen 
anpassade sig efter barnets sjukdom och behov och även syskon till barnet accepterade den 
nya vardagen. En informant beskrev familjens vardag på följande sätt. 
 

Lina var så sjuk att hon inte kunde sitta vid bordet och äta. Hennes småsyskon turades 
om att hämta kräkpåsar åt henne under tiden som de själva åt. Det som var mest 
underligt var att de inte var något konstigt med det. Det var bara så i vår familj. 
(Karlsson, 2005, s. 199) 
 

Känslor av otillräcklighet och dåligt samvete 
Informanterna beskrev att när deras fokus hamnade på barnet och barnets sjukdom, ledde 
detta ofta till konsekvenser för syskonen och den sociala samvaron med övrig släkt och 
vänner. Informanterna upplevde ofta känslor av skuld och otillräcklighet gentemot det sjuka 
barnets syskon. Hela tillvaron kretsade kring det sjuka barnet och dennes behov vilket ofta 
ledde till att syskonen blev åsidosatta. Många informanter upplevde att deras viktigaste 
uppgift blev att finnas till för det sjuka barnet, att få det att känna sig tryggt. ”Det var så 
viktigt för oss att han skulle veta att vi alltid fanns hos honom, att han aldrig var ensam” 
(Wirén, 2000, s. 43). De ville ständigt finnas vid barnets sida vilket ofta ledde till att syskonen 
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lämnades hos mor- farföräldrar eller vänner till familjen. Flera informanter nämnde sin rädsla 
för att deras andra barn glömdes bort, de fylldes med dåligt samvete, men samtidigt var oron 
och rädslan för sjukdomen så stor att de inte kunde släppa taget. En informant beskrev det 
som att han hade tunnelseénde och bara såg sitt cancersjuka barn klart i synfältet men att de 
andra barnen var svårt att koncentrera sig på. En annan informant beskrev hur det var svårt att 
vara rättvis i uppfostran av barnen. Blev det tvister mellan syskonen tog föräldrarna nästan 
alltid det sjuka barnets parti. Detta för att de helt enkelt hade svårt att säga ifrån till det svårt 
sjuka barnet och se det mer ledset i allt sitt lidande det redan upplevde. Samma informant 
beskrev sina skuldkänslor följande:  

Det tog lång tid, väldigt lång tid för mig att faktiskt uppskatta och glädjas åt att vi 
även hade två friska barn, fulla av liv och sprudlande av energi. /…/ När jag tänker på 
det gör det ont i mig. Många gånger har jag undrat hur Alice och Lucas hade det när 
Lina hamnade på sjukhus. Vad tänkte de, vad funderade de på, hur mådde de? 
(Karlsson, 2005, s. 30) 

Det faktum att en del av informanterna under sjukhusvistelsen och behandlingen tvingades bo 
på en annan ort innebar ytterligare en påfrestning för familjen och ökade föräldrarnas känsla 
av otillräcklighet. Föräldrarna beskriver också hur de upplevde mycket stress över att inte 
hinna sköta hemmets alla sysslor som förut vilket genererade ytterligare känslor av 
otillräcklighet och dåligt samvete.  

En isolerad vardag 
Alla informanter uppgav att det sociala livet var en annan stor del som förändrades i och med 
att deras barn insjuknade i cancer. Barnets sjukdom gav ett i högsta grad begränsat socialt liv 
för föräldrarna och syskonen men främst för det cancersjuka barnet. Flera av informanterna 
beskrev att de upplevde det som att barnet blev bestulet på sin barndom, de fick inte möjlighet 
att vara barn under sjukdomstiden utan tvingades växa upp och mogna snabbare än sina 
jämnåriga kamrater. Infektionskänsligheten hos det cancersjuka barnet tvingade familjen till 
isolering antingen på sjukhuset eller i hemmet. Risken för infektioner födde en oro hos 
föräldrarna vilket ledde till att de själva isolerade sig. ”Ivars sjukdom och vårt sätt att hantera 
hans infektionskänslighet gjorde att vi i stort sett blev isolerade, eller isolerade oss själva, jag 
vet inte vilket som stämmer bäst.” (Wirén, 2000, s. 35) Vänner, anhöriga och kompisar till 
barnet och dennes syskon var inte alltid välkomna att hälsa på vilket resulterade i att 
syskonens möjlighet till ett normalt familjeliv också begränsades. Isoleringen ledde ofta till att 
flera av informanterna upplevde en enorm ensamhet.  
I vardagen slets föräldrarna mellan hopp och förtvivlan. En dag gav läkarna dem positiva 
besked angående behandlingen eller diagnosen, nästa dag var det negativa besked eller hände 
något oväntat med barnet som gav negativa konsekvenser. Det blev en vardag att infinna sig i 
och samma informant beskrev att ”vår normalkurva hade vridits så att allt som inte var akut 
kändes normalt.”(Ibid, s. 77)  
 
Relationen mellan föräldrarna 
Relationen mellan föräldrarna påverkades betydligt av att befinna sig i en situation med ett 
svårt sjukt barn. Det framkom hos informanterna att det antingen kunde stärka relationen 
mellan dem eller leda till en kris. Antingen hjälpte de varandra genom den svåra tiden eller 
blev det på något vis att de istället vände sig ifrån varandra och inte hjälpte och stöttade 
varandra eller kommunicerade. Bristen på tid, att bara få vara med varandra, uppgavs vara en 
stor anledning till slitningar i förhållandet. Föräldrarna turades ofta om att vara på sjukhuset 
hos sitt barn och hemma hos syskonen vilket ytterligare begränsade tillfällena för egen tid och 
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intimt umgänge. De egna behoven lades åt sidan, tiden hos barnet var högst prioriterat. Även 
reaktionerna och hanteringen av känslor under sjukdomstiden kunde skilja sig åt vilket kunde 
påverka relationen negativt. Var och en gick runt med en massa känslor och funderingar utan 
att kommunicera och dela med sig av dessa till den andra parten, vilket kunde leda till 
missförstånd. Frustrationen hos de föräldrar som inte hjälpte varandra igenom krisen växte 
eftersom de inte ville att barnet skulle behöva lägga märke till att mamma och pappa inte stod 
så eniga som ett barn vill och behöver se dem vara. En informant beskrev hur han kände vid 
ett sådant tillfälle: 

Jag kan inte ta mig ut ifrån detta rum när jag blir så inträngd i dess ena hörn.  Jag 
skulle vilja be min kära att hålla sin käft någon gång, att sluta klamra sig fast och 
sticka mig i ryggen. Men jag kan inte göra något. Jag kan bara känna hur trycket 
växer. Men jag står bara stilla, tar inte ett steg- Hon får hålla på och slå mig i ryggen 
bäst hon vill, jag lovar att ändå inte släppa blicken från tigerns käftar. Visst skulle jag 
vilja lägga mig ner och bara sluta mina ögon, eller slå mina knutna nävar mot golvet 
och skrika. Det känns så sorgligt när vi behandlar varandra så ovarsamt inför ögonen 
på vår så älskade dotter. (Fellenius, 2002, s. 106) 

En informant beskrev hur situationen stärkte deras relation, insikten om att de inte kunde ta 
livet för givet gjorde dem mer tacksamma för varandra och familjen. Det ledde till en starkare 
sammanhållning och att de stod enade som familj och tillsammans kämpade för att besegra 
cancern. Det gav föräldrarna en förhöjd livskänsla att leva med döden så nära inpå och gjorde 
att de insåg vad den verkliga meningen med livet var. 

Förlorad kontroll 
Situationen informanterna befann sig i resulterade i ett oerhört lidande. Lidandet präglades 
ofta av föräldrarnas hjälplöshet och maktlöshet inför sitt barns sjukdom och det lidande barnet 
fick uppleva i form av olika smärtsamma procedurer i behandlingen. Beskedet om sjukdomen, 
att deras barn drabbats av en livshotande sjukdom, orsakade även en oerhört stor oro och 
ängslan. Trots att informanterna beskrev hur de försökte att vara starka inför sitt barn och 
hantera situationen, brast det ibland för dem. Vid somliga tillfällen blev det för mycket för 
dem att hantera och sorgen tog över 
 
Maktlöshet och svek 
Flera informanter beskrev känslor av maktlöshet inför sitt barn som en framträdande 
känslostämning. Främst uppkom dessa känslor vid den medicinska behandlingen av barnet. 
Som förälder tvingades de stå vid sidan av och se hur deras barn led av smärta och rädsla utan 
att kunna ingripa. En informant beskrev vid ett tillfälle hur det kändes när det inte gavs 
tillräcklig behandling vid barnets smärta. ”Jag sa att det är NU han har ont!! Tårarna bara 
rann när jag körde hem. Det var svårt att se honom ha så ont och må så dåligt.” (Lundell, 
2005, s. 50) Besvikelsen och förtvivlan över att se sin son ha så ont skapade ett oerhört 
lidande för informanten. Det framkom även om svårigheterna med att tvingas behöva förklara 
för barnet varför, och motivera det till att genomgå vissa smärtsamma behandlingar och 
provtagningar. Många informanter upplevde hur de svek sitt barn genom att försäkra dem om 
att det inte skulle kännas och sedan behövde stå och bevittna hur barnen skrek av smärta och 
rädsla. En informant beskrev det som att det kändes som om hon gick över till ”fienden”. 
Dessa känslor som uppkom hos informanterna var väldigt svåra att hantera och det brast ofta 
för föräldrarna. Känslorna framträdde som ledsamhet men även ilska, för att de kände att de 
svikit sitt barn. 
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”Här använder vi lokalbedövning och lugnande medel. Det brukar gå bra” Joel var 
nervös innan. Gång på gång sa han till mig att han vill sövas. Jag försökte lugna 
honom med att han kommer att sova av bedövningsmedlet, det hade ju läkaren sagt. 
/…/ han skrek rakt ut, tårarna rann och han blev stel som en pinne. /…/ Jag bubblade 
av ilska och tyckte att jag svikit som ställt mig på läkarens sida. (Andersson, 2004, s. 
41) 

En annan informant upplevde ett stort svek gentemot sitt barn för att hon inte klarade av att se 
dottern genomgå en smärtsam provtagning. Hon greps av panik och tvingades lämna rummet. 
Hon kände efteråt en stor besvikelse över sig själv för att hon inte klarade av att vara vid sitt 
barns sida i en situation där barnet behövde det. Känslan av maktlöshet kunde även bestå i att 
de som föräldrar besatt en oförmåga att kunna göra allt för sitt barn. De såg på sitt sjuka barn 
och hade inte makten att göra något åt det. En informant beskrev nedan sina känslor: 

- Du måste tända solen mamma, sa han. Jag började nästan gråta, det behövdes inte 
så mycket för att jag skulle göra det under den här tiden. För honom stod det säkert 
för något så enkelt som att han inte ville att det skulle vara mörkt. Jag däremot läste 
in så mycket mer i orden och kände att han bad mig om något som låg utanför min 
kontroll lika mycket som att styra över solen, att han bad mig om att han skulle bli 
frisk och att jag skulle ta honom ifrån det där hemska stället. (Wirén, 2000, s. 19) 

Informanterna beskrev denna maktlöshet och hjälplöshet inför sitt barn som väldigt 
påfrestande. Oavsett om känslorna fick utlopp som ledsamhet, förtvivlan eller ilska innebar 
det ett fruktansvärt lidande för föräldrarna att inte kunna påverka sjukdomsförloppet eller 
barnets lidande.  

Oro och rädsla 
Oro var en stark känsla hos alla informanter. Reaktionen på beskedet ledde till att känslor som 
inte upplevts tidigare uppkom och en oro som föräldrarna inte heller tidigare känt av 
framträdde. Den största oron föräldrarna upplevde var att de skulle mista sitt barn. De kände 
även en oro över att något skulle ske under behandlingen, att barnet skulle bli drabbad av en 
infektion eller sjukdom som kunde leda till komplikationer i behandlingen eller ett 
livshotande tillstånd. Informanterna uppgav att de trots att de tyckte att det var viktigt att 
försöka leva normalt inte kunde slappna av. Rädslan för att någon skulle smitta det sjuka 
barnet överskuggade glädjen över att umgås med släkt och vänner. De upplevde det mycket 
påfrestande att alltid behöva förhöra sig om folks hälsa. En informant beskrev att de nästan 
slutade att umgås med sina vänner på grund av sin oro, men att detta orsakade en stor 
ensamhet. En annan informant uppgav att hon slutade att ta i offentliga handtag. Det blev så 
verkligt för henne att hon nästan kunde se alla bakterier som hoppade runt på handtagen, redo 
att slänga sig över henne. Känslan av oro var stark även efter behandlingen var avslutad, då 
rädslan var stor att barnet skulle drabbas av ett återfall av cancern. En informant beskrev hur 
hon, när dottern en morgon vaknar med feber, direkt kände oron börja gnaga i magen och 
tänkte att cancern är tillbaka. Hon tvingades övertyga och påminna sig själv om att barnet 
måste kunna bli ”normalt” sjuk som alla andra barn. Samma informant beskrev sin oro i 
vardagen på följande sätt: 

Det var dags att ta emot ännu en dag, ta ett djupt andetag och kämpa för Linas skull. 
En ny dag att leva fylld av oro och undran, vad skulle hända? Skulle jag vara glad 
idag eller skulle jag vara förtvivlad? Vi fick se, det var bäst att inte tänka så mycket. 
(Karlsson, 2005, s. 87) 
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Informanterna beskrev att de var tvungna att finna ett sätt att leva med sin oro. Den fanns med 
dagligen och genomsyrade vardagen. De beskrev sin oro över besked eller provsvar angående 
sjukdomen som de behövde vänta på, oro över hur framtiden skulle se ut. Oron gjorde att 
föräldrarna många gånger blev överbeskyddande och hade svårt att tillåta barnet att utsätta sig 
för situationer som kunde uppfattas som riskabla t. ex att åka karusell på ett nöjesfält eller 
köra skoter.  

Föräldrarna upplevde även en stor rädsla över att något skedde med barnet när de inte befann 
sig där. En informant beskrev känslan när han en dag kom till sjukhuset, ”När jag kom 
tillbaka till avdelningen var Joels säng borta. Det sög till i magen igen. Fritt fall.” 
(Andersson, 2004, s. 16) Oron uppkom genom att inte veta var hans son var eller vad som 
orsakat att han inte befann sig där han borde vara. Tankarna ledde direkt till att något hade 
hänt hans son och oron påverkade honom till att tänka det värsta. Den ständiga känslan av oro 
påverkade informanterna till att aldrig må riktigt bra, oron fanns alltid inombords. 

Välbefinnande 
Känslan av välbefinnande infann sig främst när informanterna lärt sig att acceptera sitt 
lidande, men även när de fann tröst och fick stöd av sjukvårdspersonal och människor runt 
omkring sig. Informanterna perspektiv på livet ändrades och de lärde sig att tänka positivt och 
kände glädje för de små stunderna i vardagen. De fann alla olika sätt att kunna slappna av och 
inte låta sorgen ta över hela deras livsvärld. En känsla av välbefinnande infann sig även hos 
informanterna när de kände hopp för sitt barn. Hopp om en förbättring för barnet eller hopp 
om en bra sista tid i livet.  
 
Acceptera sitt lidande 
Informanterna beskrev hur de trots sitt lidande förmådde sig att leva med och lära sig att 
acceptera det. Informanterna accepterade sin situation, att deras barn hade drabbats av cancer, 
och försökte göra det bästa av situationen. De lärde sig att inte göra problem stora förrän de 
var konstaterat stora. En informant beskrev sin acceptans av sitt lidande på följande sätt. 
 

Jag tror man måste ha varit med hela vägen för att kunna ta till sig beskedet om att 
ens barn ska dö. Medvetet måste förberedas för att bli mottagligt. /…/ Sakta men 
säkert förberedde tvivlet en liten ficka i medvetandet. När väl beskedet kom blev det en 
chock men det sjönk ändå in som när man ställer in en bok på sin plats i bokhyllan. 
Då såg vi att tiden och vårt undermedvetna hade jobbat med oss utan att vi märkt det. 
(Andersson, 2004, s. 58)  

 
Föräldrarna ansträngde sig för att deras barn skulle känna lycka trots sin rädsla och sitt 
lidande över sjukdomen. En informant beskrev hur de lärde sig att hämta krafter när 
situationen var relativt lugn, för att kunna använda dessa vid en kaotisk eller akut situation. 
De fick finna ett sätt att acceptera sin oro för att kunna vara lugna inför sitt barn. Trots att de 
accepterade sitt onormala liv så längtade de innerligt tillbaka till ett normalt liv, men de var 
medvetna om att deras ärr av sorg alltid kom att finnas med dem. Acceptansen av lidandet 
hjälpte dock dem att känna glädje för saker som de tidigare inte kunde glädja sig åt. Livet fick 
en annan vändning och det gav dem ett nytt perspektiv på livet. En informant beskrev ”Jag 
förstod att det skulle ta tid för oss att återhämta oss psykiskt.” (Lundell, 2005, s. 113) De var 
medvetna om att det kommer att ta tid, att kunna släppa på oron och sorgen, men de hade 
kommit till en punkt där de accepterar sitt lidande som en del av sitt liv. 
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Betydelsen av stöd 
Alla informanter beskrev sin tacksamhet över att finna tröst och att få stöd under barnets 
sjukdomstid. Flera av informanterna beskrev hur de fann tröst i familjen. Syskonen till det 
sjuka barnet ingav ofta en inre ro för föräldrarna och en informant beskrev genom följande 
hur hennes yngre son hjälpte henne igenom sorgen, ”Jag är rädd. Han är ett gosedjur. Jag 
blir lugn av honom.” (Edgardh, 2005, s. 115) Informanterna beskrev hur deras anhöriga och 
släktingar hade väldigt stor betydelse. En informant redogjorde för hur hennes föräldrar 
inrättade hela sina liv efter familjens situation. De ställde upp och förgyllde det sjuka barnets 
dag genom besök och små överraskningar. Vetskapen om att de också fanns där för det sjuka 
barnet gav föräldrarna möjlighet att ta en liten paus och tillfälle att komma ifrån en stund, om 
så bara för att koka kaffe eller gå till kiosken. Föräldrarna uttryckte också en stor tacksamhet 
för att deras egna föräldrar fanns där för syskonen när de själva inte hade tid eller möjlighet. 
En informant beskrev att hjälpen ifrån grannarna var ovärderlig, att det fanns människor runt 
omkring som ställde upp och hjälpte dem igenom situationen när de vid somliga tillfällen 
kände att de inte längre hade någon ork. ”Våra grannars hjälpande händer har bokstavligt 
burit oss fram många gånger när vi varit nära att stupa av trötthet, förtvivlan och 
ångestattacker.” (Fellenius, 2002, s. 92) Några av informanterna uttryckte en besvikelse över 
personer i omgivningen som inte tog kontakt, och istället undvek familjen. En informant 
trodde att detta kunde bero på välmening, men att den blev missriktad. Hon beskrev hur hon 
själv hade viljan men inte kraft eller energi att ringa eller bjuda hem folk, trots att hon blev 
väldigt glad när någon ringde och lika glad att bli hembjuden till någon. En informant beskrev 
hur värdefullt det var för honom och familjen att deras vänner hade mod att ringa och prata 
trots att deras egen ångest över situationen var stor.  

Informanterna beskrev också hur värdefullt stödet från sjukvårdspersonalen var. Det 
viktigaste var inte hur duktiga de var rent medicinskt, utan deras bemötande av familjen, att 
de gav sig tid för dem och fungerade som ett stöd för att hjälpa dem att hantera situationen. En 
informant uttryckte hur det trots att det kan låta som en bagatell kan vara så att den som 
befinner sig under extrem psykisk stress kan tappa fotfästet av att inte bli sedd. Inför 
vårdpersonalen fick föräldrarna möjlighet att vara ledsna och brista ut i gråt, vid det tillfället 
behövde de inte visa sig starka utan kunde visa sin svaghet och sårbarhet. En informant 
beskrev hur mycket stödet från vårdpersonalen betydde följande: 

Inför våra barn måste vi se stabila och lugna ut även om oron höll på att knäcka oss. 
På många sätt var vi själva hjälplösa som barn och just därför så beroende av 
personal som hade tid att lyssna. Det behövdes inte mycket, kanske bara att någon 
visade att de förstod hur oroliga vi var. Att de såg och hörde oss. Då blev vi lugnare. 
(Andersson, 2004, s. 108) 

Hoppfullhet 
De beskrev hur deras perspektiv på livet ändrats och att det infann sig en känsla av 
välbefinnande när de kände hopp för sitt barn, att det fanns ett hopp för förbättring för deras 
barn. Informanterna uttryckte hur varje dag innebar en ständig växling mellan hopp och 
förtvivlan. En del dagar var de förtvivlade på grund av negativa besked, dålig prognos och 
svåra komplikationer i behandlingen. Andra dagar sken ljuset på dem, beskeden var positiva 
och barnen gjorde framsteg i behandlingen och kampen mot cancern. Dessa dagar fylldes 
informanterna av hopp. Några av informanterna medgav att de ibland förlitade sig för mycket 
på hoppet men det ingav dem frid och ett positivt tänkande. När det skedde en positiv 
förändring för deras barn återkom hoppet och en informant beskrev känslan ”Livet är på väg 
tillbaka.” (Edgardh, 2005, s. 122) Hoppet hos informanterna växlade under tidens lopp och 
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sjukdomens fortskridande. Den första tiden hyste föräldrarna hopp om att behandlingen skulle 
bli kortvarig och innebära så lite lidande som möjligt för deras barn. Med tiden förändrades 
hoppet till att deras barn skulle överleva. När några av informanterna stod inför det faktum att 
behandlingen inte skulle leda till bot, infann sig nästa hopp. Ett hopp om att den sista tiden i 
livet skulle bli så bra som möjligt för barnet, och att barnet skulle få dö en värdig död utan 
plågor, lidande och rädsla. En informant beskrev hur viktigt hoppet var och att det aldrig svek, 
det fanns alltid kvar trots att de egentligen befann sig i vad som enligt andra kunde upplevas 
som en hopplös situation.  

Vi levde aldrig som om vi visste att hans tid var begränsad. /…/ Vi levde bara vidare 
som vanligt, för vi hade inget val. Det är lätt att tro att hoppet om ett långt liv är det 
enda som kan hålla en människa uppe. Men vi ersatte det med hoppet om en bra sista 
tid för Joel. Det var också ett slags hopp, fast mer anspråkslöst. Det gick att leva på 
det också. (Andersson, 2004, s. 59) 

Glädje 
Något som förändrades hos alla informanter var deras sätt att uppleva glädje. De fick ett annat 
perspektiv på livet och vad glädje innebar. Glädje uppkom oftast när de fick en känsla av att 
allt var som vanligt, vid händelser för deras barn eller dem själva som förknippades med den 
normala vardagen. Informanternas anspråk på vad glädje innebar förändrades, det behövdes 
inte mycket för att få dem att känna välbefinnande och de kunde uppleva det som en gåva att 
bara få vara hemma tillsammans och titta på TV. Familjen lärde sig att uppskatta de små 
sakerna i livet och ta vara på glädjeämnena i vardagen. Föräldrarna upplevde även glädje när 
det skedde en positiv vändning i barnets sjukdom. När till exempel behandlingen var slut och 
biverkningarna skulle försvinna. Det fanns då en möjlighet att allt skulle kunna återgå till det 
normala och det ingav glädje hos informanterna. En informant beskrev hur en liten gest från 
sin sjuka dotter kunde ge sådan lycka hos honom själv. 

Själva nattningen var den härligaste jag varit med om på länge. Jag satt här bredvid 
stolen vid sängen. Och hon sträckte ut sin hand, för vad jag trodde var en 
godnattkram. Men det var inte vad hon ville. Nej, hon ville pilla i mitt hår. /…/ Så där 
pillade hon i mitt hår medan jag halvlåg över den uppfällda sänggrinden. Vilken 
känsla!  (Fellenius, 2002, s. 27) 

Det kunde vara så lite, som de vanligtvis inte hade reagerat på, men när de var i den 
situationen de befann sig i, kände de inget annat än glädje. Glädje över att de hade sin dotter 
nära och kände hur hon levde. Detta fördes över till pappan som kände hur han verkligen 
levde. Glädje uppkom vid tanken på livet.  

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 
Resultatet visar att föräldrarna upplevde beskedet om att barnet drabbats av cancer som 
oförståeligt. Diagnosen hade en stor inverkan på livet. Familjen tvingades till ett nytt 
livsmönster, vilket ledde till både sociala och emotionella konsekvenser i form av isolering, 
känslor av otillräcklighet, maktlöshet och svek. Till slut infann sig en acceptans av lidandet 
hos informanterna vilket innebar att de återigen kunde känna välbefinnande.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats användes då detta upplevdes som mest relevant i relation till syftet som 
var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Datainsamlingen 
skedde genom läsning av självbiografier. Anledningen till valet av denna metod var att vi 
ansåg att det förelåg en tidsbrist för att genomföra egna intervjuer. Användandet av intervju 
som metod kräver även möjligheten att hitta informanter som är beredda att ställa upp i en 
intervju. Ämnesvalet kan anses väldigt känsligt för flera tänkbara informanter och vi ansåg att 
vi inte hade tillräcklig utbildning eller erfarenhet för att samtala med informanter om ett 
sådant känsligt ämne som detta, vilket hade kunnat påverka pålitligheten negativt. I en 
självbiografi har informanten själv valt vad han eller hon vill dela med sig av. Enligt Dahlberg 
(1997) utgör en självbiografi ett utmärkt material för att analyseras i en kvalitativ studie. 
Materialet som framkom ur självbiografierna var mycket innebördsrikt och lämpade sig väl 
för en litteraturstudie. 
 
Resultatet som framkom i studien är dels en beskrivning av upplevelser, dels en tolkning av 
vissa upplevelser. Denna tolkning hade kunnat skilja sig om materialet som användes istället 
bestod av enkäter eller intervjuer.  En negativ aspekt vid användning av självbiografier är att 
informanterna inte har någon möjlighet att kunna påverka vår uppfattning av materialet, vilket 
de hade kunnat i en intervju. Vid en intervju har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor eller 
kunna upprepa det som informanten sagt, för att försäkra sig om att det stämmer överrens med 
vad informanten menade. Vid läsning av självbiografier saknas denna möjlighet, där finns 
bara möjligheten att återgå till texten och med subjektiv tolkning framhäva vad som 
framkommit i texten.  
 
Enligt Friberg (2006) innebär latent analys en tolkning av den underliggande meningen i 
innehållet till skillnad från manifest analys som är en beskrivning av det uppenbara som 
framträder i en text. Vi syftade till att använda oss av manifest analys men materialet i studien 
var innebördsrikt och innehöll många metaforer och starka upplevelser. Detta ledde till att 
analysen snarare blev en tolkning och då kan karakteriseras som latent. Detta kan ha påverkat 
resultatet som hade kunnat se annorlunda ut ifall någon annan forskare hade genomfört 
analysen av självbiografierna. Dock har läsaren av studien möjlighet att läsa självbiografierna 
som använts i studien för att själv jämföra sin egen tolkning med vår tolkning. Resultatet 
kunde även ha skiljt sig om andra biografier använts i analysen, men vi anser att sex 
självbiografier bidrar med en relativ stor variation av upplevelser. Valet av dessa skedde 
eftersom de stämde överrens med inklusionskriterierna för studien, och vi ansåg oss nöjda 
med sex biografier att analysera.  
 
Syftet stämmer överens med resultatet vilket ökar trovärdigheten. En del av de biografier som 
användes i studien var bättre och innehöll fler beskrivande upplevelser, dock var alla 
böckerna användbara och bidrog till resultatet. Tillförlitligheten i studien, som riktar sig till 
metodens säkerhet anser vi också är hög. Anledningen är att resultatet inte är slumpmässigt 
utan har analyserats fram systematiskt med hjälp av meningsbärande enheter, kondenserade 
enheter, koder, underkategorier och kategorier. Vi som författare diskuterade tillsammans om 
de upplevelser som framkommit och jämförde likheter och olikheter i böckerna. Under 
arbetets gång gjordes även upprepade återblickar i böckerna för att försäkra oss om att vi inte 
misstolkat upplevelser eller missat något ”mellan raderna”. Dessa skeden kunde vara när 
informanterna använde sig av metaforer samt jämförde situationen med en annan situation, 
eller med ironi förklarade en känsla som egentligen var allvarlig. Vi diskuterade då vad som 
egentligen menades för att kunna framhäva den egentliga känslan i påståendet. Vi har försökt 
att vara medvetna om vår egen förförståelse, och att denna kan ha påverkat resultatet. Vi blev 
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väldigt berörda och känslomässigt påverkade av att läsa biografierna och kan på detta sätt ha 
påverkat resultatet. Förförståelsen har dock i möjligaste mån lagts åt sidan för att uppnå ett 
icke styrande förhållningssätt till materialet.  
  
Resultatet kan säkert framhäva känslor och upplevelser som flera föräldrar i samma situation 
upplevt, men det finns ingen möjlighet att säga att resultatet är representativt för alla som varit 
i denna situation, det vill säga levt med ett cancersjukt barn. Det finns skäl att framhålla att 
studien är till viss del överförbar till föräldrar som varit i samma situation. Detta främst för att 
vi använde oss av sex självbiografier, för att se om flera upplevelser stämde överrens trots att 
det var flera olika individers upplevelser, vilket framkom i vår analys att det gjorde. Flera av 
upplevelserna som framkom var i stor utsträckning lika varandra och flera situationer i olika 
böcker var väldigt likartade. Informanterna i studien skiljer sig ifrån varandra vilket bidrar till 
fenomenets variation. Deras barn är i olika åldrar och har olika typer av cancer, 
familjesituationen skiljer sig från varandra och det är både män och kvinnor som har skrivit 
självbiografierna. Detta bidrar till att vi anser att det finns skäl till att föräldrar som lever med 
ett cancersjukt barn har liknande upplevelser och känslor som denna studies resultat visar. 
 
Resultatdiskussion 
Många föräldrar lever i förvissningen om att det aldrig kommer att hända deras barn något. 
Allvarliga företeelser och livshotande sjukdomar är sådant som drabbar andra. Det är detta 
tankesätt som leder till att beskedet blir en oerhörd chock för föräldrarna, det fanns inte i deras 
verklighet att något sådant skulle kunna hända. Cullberg (2006) nämner hur människans inre 
blir ett kaos och ofta kan förvirring och minnesrubbningar uppstå under det första skedet. 
Detta framträdde i vårt resultat, och infann sig hos de flesta informanterna i studien. Det 
framkommer även i studien av Björk, Wiebe och Hallström (2005) hur föräldrarna känner en 
enorm rädsla och en misstro att beskedet verkligen är sant. Denna studies resultat framhäver 
även vilken stressad situation det blir för hela familjen, vilket även framkom i studien av Yeh 
(2001). De flesta av dagens småbarnsfamiljer upplever vardagen som stressad och har svårt 
att få tiden att räcka till. Beskedet om att ett av deras barn drabbats av cancer, leder till en 
ytterligare ansträngd vardag. Det kan bli svårt för föräldrarna att finna ork och sätt att hantera 
sin situation. Tankarna leder direkt till att deras barn kommer att dö till följd av cancern och 
bilden av framtiden blir utsuddad. Beskedet leder till att familjens livsvärld och trygghet 
brister och ersätts av lidande i form av maktlöshet, oro, kaos och sorg. Enskär (1999) nämner 
hur det första beskedet leder till tvivel, förnekelse och även en ilska kan uppkomma hos 
föräldrarna. Föräldrarna känner ofta hopplöshet och flera upplever ångest och depression. I 
vår studie framkom flera känslor av att informanterna ville ta sig ifrån verkligheten och en 
vilja att kunna fly från situationen. Fyndet stämmer överrens med vad Cullberg (2006) 
beskriver om hur individen vid reaktionsfasen kan ha en tendens att omedvetet förneka 
verkligheten.  
 
Informanterna nämner flera aspekter som gjorde det möjligt för dem att ta sig igenom sin 
svåra situation. De nämner främst vikten av stöd och vad det hade för påverkan på deras 
välbefinnande. Vännerna och anhöriga runt omkring hade en väldigt stor betydelse men 
rädslan över sjukdomen och infektionskänsligheten hos barnet, kunde dels leda till att 
föräldrarna isolerade sig eller att vännerna höll sig undan. Informanterna beskriver därmed en 
känsla av ensamhet, som kunde ha förhindrats. Detta dels om föräldrarna hade haft modet att 
förlita sig på sina vänner, men även om vännerna hade haft modet till att visa att de verkligen 
brydde sig och att de fanns vid deras sida. Kreuger (2000) framhäver hur ledsna och besvikna 
föräldrarna kunde bli på de vänner som höll sig undan och inte vågade fråga hur det var med 
dem. Kreuger (2000) framhåller även betydelsen av att grannar och andra människor runt 
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omkring underlättar situationen för familjen genom att utföra praktiska göromål åt dem som 
att komma med lagad mat eller till exempel klippa gräsmattan. Informanterna i vår studie 
beskriver hur tacksamma de var för dem som verkligen fanns där för dem och gav dem en 
hjälpande hand på vägen. Ensamheten kan dock vara svår att undvika då 
infektionskänsligheten hos barnet mer eller mindre tvingar familjen till isolering. Vänner och 
släkt undviker att besöka familjen på grund av rädsla för att smitta barnet vilket kan få 
negativa följder och leda till en livshotande situation för barnet. Vi fann även hur mycket 
stödet från sjukvårdspersonalen betydde för informanterna. Enskär (1999) framhäver vikten 
av att stödja föräldrarna. Det som krävs av vårdpersonalen är att inneha kunskap, ge närhet 
och visa respekt. Sjuksköterskan behöver se på föräldrarna med ett livsvärldsperspektiv. 
Dahlberg et al (2003) framhäver att ett krav för sjuksköterskan är att ha förmågan att dels 
kunna kommunicera och förstå sin patient, men även möta personen på ett icke verbalt sätt. 
Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse för att föräldrarnas livsvärld har förändras 
till en isolerad vardag och en krävande anpassning till nya livsmönster. Det är därmed viktigt 
att det ges tid för föräldrarna. Vad som framkom i vår studie var att det kunde vara en 
tillräcklig tröst när föräldern bara fick sitta med sjuksköterskan och inget måste sägas. Det 
fanns även tillfällen när föräldrarna bara ville finna trygghet och få vara ledsna. Det räckte då 
med en stödjande axel att luta sig på. Detta för att de ska kunna få ut sina inre känslor och 
sorg, för att ha styrkan kvar att finnas där för sitt barn.  
 
Lidande i form av maktlöshet och oro är ett centralt fynd i vår studie. Wiklund (2003) 
beskriver att lidande är en konsekvens av att människan upplever en förlust av en helhet och 
kontroll. Björk et al (2005) framhäver föräldrarnas lidande som att säkerheten i deras liv 
försvann vilket ledde till att föräldrarna blev sårbara. Situationen bidrog även till en 
omfattande förändring i vardagen, lidandet genomsyrade informanternas vardag. Vi fann att 
känslan av maktlöshet inför att se sitt barn lida och inte kunna ingripa gav föräldrarna ett 
enormt lidande. Informanterna kunde även känna en stor skuld gentemot barnet, av 
maktlösheten att inte kunna ta barnet ifrån situationen. De kunde därmed känna att de svikit 
sitt barn för de förlitade sig på vårdpersonalen. Detta framkommer även i studien av Björk et 
al (2005), att föräldrarna känner maktlöshet inför barnet, eftersom deras största rädsla var att 
barnet inte skulle bli botad från cancern. Eiser et al (2002) framhäver även vilken påfrestning 
det är för föräldrarna att stå bredvid och behöva se hur sitt barn lider både psykiskt och 
fysiskt. Maktlösheten uppkom även när informanterna var missnöjda med vården av barnet. 
Det kunde vara när personalen inte hade tillräckligt med tid, men även mindre misstag som 
bidrog till negativa följder för barnet. Makten låg nämligen i vårdpersonalens händer.  
 
Informanternas liv präglades ofta av en stor oro för barnet. Oron fanns alltid med dem, men 
det fanns situationer där det för en stund kunde glömmas och till slut uppkom det en 
acceptans för oron. De insåg att den känslan alltid kommer att finnas med dem. Björk et al 
(2005) understryker hur viktigt det blev för föräldrarna att finna nya rutiner i den nya 
vardagen för att återigen känna kontroll. Informanterna i vår studie började sakta acceptera 
den nya tillvaron och försökte att finna sätt till att göra den bättre. Acceptansen av en ny 
vardag gav dem samtidigt ett nytt perspektiv på livet. Tidigare problem som då varit stora, 
ansågs nu vara små. De lärde sig att uppskatta varandra i familjen på ett nytt sätt och insåg 
vikten av att leva i nuet samt vara tacksam för det som de hade. 
 
Wiklund (2005) beskriver att när människan har lärt sig att acceptera sitt lidande kan hon åter 
igen känna välbefinnande. Erfarenheten som informanterna i studien varit med om, har gett 
dem en lärdom i livet och det har format dem till nya individer. Känslor av välbefinnande som 
informanterna upplevde präglades av hoppfullhet, glädje och stöd och tröst. Informanterna 
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beskriver hur de fylldes av välbefinnande när de kände hoppfullhet för sitt barn. Det gav dem 
en chans att våga tänka på framtiden och även hoppas på att de någon gång kommer att 
uppleva framtiden med sitt barn. De formades även nya livsmönster som de lärde sig att leva 
efter. Kreuger (2000) visar att förutsättningen för hopp är att föräldrarna vågar infinna sig i 
den verkligheten som de är i. Den som vågar infinna sig i den situationen har en trygghet som 
bygger en grund för framtiden. Det som framkom i studien var att hoppet aldrig övergav 
informanterna. Hälften av informanterna miste sina barn i cancern. I slutet av behandlingen, 
när de visste att barnet inte skulle överleva, fanns trots allt hoppet kvar hos dem. De hade ett 
hopp om att de skulle kunna ha möjligheten att göra det bästa av den tid som var kvar. Hoppet 
bestod av att barnet skulle få vara lycklig sin sista tid i livet. 
 
Slutsats 
Föräldrar, vars barn diagnostiseras med cancer, står inför en enorm omställning i livet. Denna 
studie visar i hur stor utsträckning familjens livsvärld förändras. De bär med sig ett stort 
lidande som kan yttra sig i form av maktlöshet, oro och sorg för sitt barn, men även 
upplevelsen av ett isolerat liv. Informanterna i studien får tillslut en acceptans för sitt lidande 
som leder till att de återigen känner välbefinnande. Resultatet i studien kan användas för att 
öka sjusköterskors kunskap och förståelse för vikten av vad en hjälpande hand kan bidra med. 
Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att sjukdom hos en individ, orsakar 
mycket lidande hos flera individer. Det krävs en prioritering för att finnas till för de anhöriga 
och även tänka på deras välbefinnande. Som sjuksköterska gäller det att vara noggrann i sitt 
arbete och trots en stressad arbetsdag, behandla den sjuke och hans/hennes anhöriga med 
respekt. Det är även viktigt att vara medveten om att individer reagerar olika på ett besked och 
skiljer sig vid att visa sorg, men möjligheten för att finna tröst ska alltid kunna ges av 
sjuksköterskan. Studien ger även en reflektion över hur mycket ett barn betyder för en 
förälder och vad en förälder är beredd att göra för sitt barn. 
 
Förslag till vidare forskning kan vara vilken typ av stöd föräldrarna med ett cancersjukt barn, 
är i behov av och vilka kvalitéer i vården som kan bidra med detta stöd till föräldrarna. Det 
kan därmed underlätta för sjuksköterskorna att uppnå kunskap och ett medvetande, att kunna 
hjälpa föräldrarna i deras livssituation. 
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Bilaga 1 s. 1 (2) 
Sammanfattning av självbiografier: 
 
Att drabbas av cancer som ung – och leva med följderna av Elisabeth och Peter Lundell 
Boken handlar om Peter som får cancer i 16 års ålder. I boken finns både Elisabeth, som 
är Peters mamma, och Peters upplevelser beskrivna och det framkommer tydligt vilka 
omställningar som tillkommer vid en sådan situation. Han får genomgå flera operationer 
och det blir ett långt sjukdomsförlopp med återfall av cancern. Peter har varit en vanlig 
kille som alltid har tyckt om att idrotta och träna. Detta tas ifrån honom eftersom 
följderna av hans cancer gör att han inte få anstränga sig fysiskt. Det påverkar även 
skolan och det sociala livet. På grund av infektionsrisken får Peter inte heller till exempel 
gå i shoppingcenter eller åka buss med sina vänner. Dessa dilemman får läsaren följa och 
även läsa hur Peters mamma, pappa och syster hanterade situationen. 
 
Kan jag dö, mamma? av Ingrid Edgardh 
John är fem år när han diagnostiseras med cancer. Under en lång tid har han länge mått 
dåligt men läkarna hittar inget fel. När de väl hittar orsaken till hans symtom är det en 
hjärntumör som spridit sig i kroppen. Hans cancer kräver en tuff behandling och Johns 
föräldrar slits mellan hopp och förtvivlan. De försöker ändå hitta glädjestunder i vardagen 
för att kunna hantera den svåra situationen. Som förälder tvingas man att vara stark för att 
kunna klara av denna svåra tid och på något sätt måste dem fortsätta sin uppfostran av 
barnet trots att han lider av cancer. Boken är skriven av Johns mamma, Ingrid, men följer 
även Johns pappa och syskon, om hur de upplever tiden när John har cancer men även 
tiden efteråt där oron för återfall är stor. 
 
Den Vita Tigern – När Cecilia fick cancer av Johan Fellenius 
Boken är skriven av Cecilias pappa, Johan, och som läsare får man följa hans upplevelser 
som präglades av sjukdomen. Cecilia var fem år när hon fick diagnosen leukemi. Det 
kom som en chock för hela familjen och det var en svår situation att hantera. Cecilia hade 
precis fått en lillasyster, som bara var tre månader, när diagnosen fastställdes. Detta 
gjorde att det var främst Cecilias pappa som var med henne på sjukhuset. Han försöker 
under tiden att finna knep tillsammans med Cecilia att besegra den vita tigern, cancern, 
och även föröka göra det bästa av vardagen till Cecilias förtjänst. Johan skriver även om 
de kriser som uppstår vid en sådan situation och vad de gör för att försöka hantera dem på 
bästa möjliga sätt. 
 
”Det är ju cancer” av Anki W. Karlsson 
Boken handlar om Lina, som vid 6-års ålder diagnostiseras med leukemi. Som läsare får 
man genom mamma Ankis ord följa Linas och familjens kamp mot cancern. Boken 
beskriver ingående familjens, dess vänners och anhörigas agerande, tankar och känslor 
under sjukdomstiden. Familjen slits mellan hopp och förtvivlan. När det efter två och ett 
halvt års kamp står klart att Lina inte kommer att vinna kampen mot sjukdomen 
accelereras hennes önskningar om att göra roliga saker och familjen gör allt i sin makt för 
att uppfylla dessa.  
 
 



 

  Bilaga 1 s. 2 (2) 
Inuti sorgen – berättelsen om Joel av Tord Andersson 
Boken om Joel är skriven av hans pappa Tord, som låter läsaren komma familjen mycket 
nära inpå livet när sonen drabbas av leukemi. Han berättar rakt och fullständigt ärligt om 
hur familjens hela liv vältes över ända vid beskedet. Familjen bor i Östersund där det inte 
finns tillräckliga resurser för att vårda Joel, vilket innebär att familjen under lång tid 
tvingas leva åtskilda. Detta innebär en enorm påfrestning för familjen. Läsaren får följa 
Joel under hans långa och hårda kamp mot cancern, under tillfrisknande och återfall, och 
som han till slut förlorar.  
 
Kämparnas konung – berättelsen om Ivar – en stor, liten person av Helen. S Wirén 
Boken om kämparnas konung är skriven av Ivars mamma, Helen, och berättar om den 
lille pojken Ivar som insjuknar i cancer några månader efter sin två års dag. Mamma 
Helen berättar på ett mycket ingående och gripande sätt om känslorna och tankarna vid 
tiden för beskedet och livet på sjukhuset månaderna efteråt. Ivar har alltid varit en mycket 
glad och pigg liten kille som ville göra allt ”rättefort” och det är svårt för föräldrarna att 
acceptera och förlika sig med sonens ändrade fysiska förmågor. Ivar har drabbats av en 
mycket ovanlig och svår form av cancer, neuroblastom, och dör nio månader efter 
beskedet, alldeles nyss fyllda tre år.  
 
 
 
 
 
  


