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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Nästan varje dag får en familj beskedet att deras barn drabbats av cancer. Detta 
innebär ett stort psykiskt påfrestande för föräldrarna och de tvingas omvärdera sina 
prioriteringar i livet. Föräldrarna känner sitt barn bäst och därför har de en mycket viktig roll i 
vårdandet. Sjukvården måste involvera hela familjen genom att ha en familjecentrerad vård. 

 
Syfte: Syftet var att få mer kunskap kring upplevelsen av att vara förälder till ett barn som 
lever med cancer.  
 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes. Fem självbiografier som var skrivna ur 
föräldrarnas perspektiv analyserades med hjälp av innehållsanalys.  
 
Resultat: Att ha ett barn med cancer innebär olika upplevelser för föräldrarna. Deras vardag 
förändras och de känner ett lidande som visar sig i form av maktlöshet, att inte räcka till, 
rädsla och otrygghet. Föräldrarna behöver känna välbefinnande som de uppnår på olika sätt 
men även en känsla av hopp för att de ska orka med sjukdomstiden. En känsla av trygghet är 
också väsentlig för föräldrarna.  
 
Slutsats: Att ha ett barn med cancer är en upplevelse som förändrar vardagen sett ur många 
aspekter. Föräldrarna har många känslor och det är av största vikt att sjuksköterskan 
uppmärksammar även deras välmående då barnet och föräldern inte ska ses som delar av ett 
system utan som en sammanhörande helhet. 
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INLEDNING 

Cancer är en hemsk sjukdom som ofta förknippas med död. När en förälder får beskedet att 
deras barn har drabbats av denna sjukdom vänds vardagen upp och ned och de hamnar i en 
extrem situation. Som allmänsjuksköterska kan du bland annat jobba på en barnavdelning 
eller akutmottagning och kommer där att möta dessa föräldrar. Föräldrarna bildar en 
sammanhörande helhet med sitt barn och därför anser vi att det är viktigt att man som 
allmänsjuksköterska har tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa dem på bästa sätt i deras 
situation. Båda författarna till denna studie har bekanta som har haft ett barn som drabbats av 
cancer dessutom har ett allmänt intresse för barnsjukvård alltid funnits. Dessa två faktorer i 
samband med att vår utbildning har lärt oss att man som sjuksköterska alltid ska se de 
anhöriga och uppmärksamma deras behov blev grunden till vårt ämnesval. 

BAKGRUND 

 
Barncancer och prevalens 
 
Varje år diagnostiseras ca 300 barn med sjukdomen cancer. Detta motsvarar nästan en familj 
som varje dag får beskedet att deras barn har drabbats av cancer. Cancer är en elakartad 
sjukdom som innebär att något går fel på cellnivå, i form av olika mutationer, cellen fortsätter 
då att växa och dela sig ohämmat. Efter att cellen delat sig tillräckligt många gånger bildas en 
klump av cancerceller som kallas tumör (Barncancerfonden, 2014). Cancer hos barn skiljer 
sig ofta från cancer hos vuxna. Ett barns tumörer är ofta mer aggressiva och växer snabbare 
(Cancerfonden, 2013). Behandlingen vid en cancersjukdom är ofta lång och ser olika ut 
beroende på vilken sorts cancer det är. Tumörens storlek eller placering kan ibland innebära 
att man måste använda strålbehandling och/eller cytostatika innan läkarna kan operera 
(Barncancerfonden, 2014). Syftet med behandlingen kan vara att bota, minska sjukdomens 
spridning eller minska risken för ett återfall. Cirka 75 % av de barn som drabbas av cancer 
idag blir botade men trots detta är sjukdomen den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 15 
år (Cancerfonden, 2013).  
 
Föräldrarnas betydelse för barnet 
 
Föräldrar till sjuka barn har en i stort sett oersättlig roll i vårdandet av sitt barn. Är det någon 
förändring i barnets tillstånd så är det föräldern som upptäcker detta först då de känner sina 
barn bäst. Barn kan ha svårt att visa tankar, upplevelser och känslor som är nya och eventuellt 
skrämmande för okända människor, till exempel sjuksköterskan, men de har däremot lättare 
för att visa det för sina föräldrar. Detta gör att föräldrarna blir en resurs för barnet och 
fungerar som en länk mellan personalen och barnet (Hallström, 2003). 
 

Psykologiska konsekvenser 
 
När ett barn får diagnosen cancer innebär detta en stor psykisk påfrestning både för barnet och 
familjen. Sjukdomen blir en vändpunkt för familjen som för alltid kommer att påverka deras 
liv (Peek & Melnyk, 2010). Diagnosen leder till att föräldrarna omvärderar sina prioriteringar 
gällande hur de vill leva sina liv, både individuellt och som familj (Schweitzer, Griffiths & 
Yates, 2012). Föräldrarna tvingas stå bredvid och se deras barn gå igenom ofta långa och 
svåra behandlingar som ger biverkningar som kan göra deras barn väldigt sjuka (Penkman, 
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Scott-Lane & Pelletier, 2008). Det är också ofta vanligt att barnets beteende förändras och det 
kan leda till att föräldrarna visar tecken på stress och ångest, detta påverkar således också 
föräldrarnas psykiska hälsa. När föräldrarna mår dåligt återspeglas detta på barnets hälsa 
(Peek & Melnyk, 2010).  
 
För att föräldrarna ska kunna hantera barnets sjukdom är det viktigt att de känner hopp. När 
det finns en bra vårdrelation mellan vårdare och föräldrar kan de lättare uppleva en känsla av 
hopp. När tilliten inte finns gentemot vårdare är hoppet svårare att uppleva (Salmon, Hill, 
Ward, Gravenhorst, Eden och Young, 2012). Tidigare forskning visar att föräldrar upplever 
starka känslor när deras barn drabbas av cancer (Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012). Dock 
visar det även att det krävs mer forskning gällande vilka känslor som föräldrarna upplever för 
att få en bredare förståelse för detta fenomen (Al-Gamal & Long, 2010). För att föräldrarna 
ska kunna ta hand om sig själva och barnet behöver de stöd från sin omgivning och hjälp av 
professionell vårdpersonal (Enskär, Hamrin, Carlsson & von Essen, 2011).  
 
 
Familjecentrerad vård 
 
Under sjukdomstiden är det viktigt att vårdpersonal uppmärksammar de anhöriga till barnet 
då även de går igenom stora påfrestningar. Sjukvården behöver involvera hela familjen för att 
kunna ge stöd (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003). Numera har barnsjukvården därför som 
mål att vården skall vara familjecentrerad. Det innebär att vårdpersonalen alltid skall sätta 
barnet och deras familj i centrum. Föräldrarna har idag dessutom en laglig rätt att få delta i 
hur barnets vård skall se ut (Ygge, 2004). God information från vårdarna ger en klarare bild 
utav barnets sjukdom som i sin tur kan ge en bättre förberedelse inför behandlingen. Genom 
att ge god information ökar föräldrarnas hopp för barnets överlevnad (Huang, Mu & Chiou, 
2008).  
 
Föräldrar som är med på sjukhuset under sitt barns behandling har olika behov, dessa behov 
måste sjukvården ta hänsyn till. Vårdpersonalen har ett ansvar i att försöka möta föräldrarna i 
dessa behov men även att låta dem utnyttja de resurser som finns (Al-Gamal & Long, 2010). 
Sjuksköterskan har här en viktig roll när det gäller stöd och hjälp av hantering av föräldrarnas 
känslor då sjuksköterskan är en resurs som både finns på sjukhus och i hemmet (Machado da 
Silva, Jacob & Nascimento, 2010). En sjuksköterska som använder sig av en familjecentrerad 
vård ser familjen som en helhet, man ser till familjens inre och yttre resurser och hur vården 
kan hjälpa dem att hantera situationen. Det är även viktigt att sjuksköterskan och familjen har 
en dialog om hur familjemedlemmarna ska vara delaktiga i det sjuka barnets omvårdnad 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och är baserad på vårdvetenskap. De 
vårdvetenskapliga begreppen är viktiga att ta del utav dels för att kunna stärka patientens 
hälsoprocesser samt för att kunna förstå föräldrarnas upplevelser. Det är även viktigt att 
anhörigas perspektiv framkommer speciellt när det gäller vårdandet av barn. För att kunna få 
en inblick i hur sjukdom och hälsa påverkar patienten och dess föräldrar används ett 
livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna anser att följande 
vårdvetenskapliga begrepp kommer att vara till betydelse för denna litteraturstudie. 
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Livsvärld  
 
Livsvärlden är den värld som omger varje människa. Det är i livsvärlden som människans 
upplevelser och erfarenheter samlas. Den kan inte skiljas från människan men kan delas med 
andra. Utan att bejaka livsvärlden kan man som sjuksköterska inte hjälpa människor att 
fullfölja sina livsprojekt. Det är i livsvärlden som patienten upplever hälsa, lidande, 
välbefinnande och sjukdom. Som sjuksköterska måste man vårda utifrån ett 
livsvärldsperspektiv och se till patientens egna upplevda värld. Detta kan sjuksköterskan göra 
genom att se, förstå och visa öppenhet gentemot människan och hur sjukdomen påverkar 
deras liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Det innebär att se till föräldrarna och deras upplevelse 
av att ha ett barn med cancer och hur det påverkar deras livsvärld. Livsvärlden måste därför 
beaktas för att sjuksköterskan ska kunna ta del utav föräldrarnas upplevelse. 
 
Välbefinnande 
 
Vad som får en människa att känna välbefinnande är högst individuellt. Det innebär att ha en 
känsla av att “vara i stånd till”, att man kan genomföra saker som gör att man mår bra trots 
sjukdom. Välbefinnande kan erfaras med hjälp av små medel. Det kan bland annat innebära 
att vårdpersonalen är engagerade och intresserade av patientens situation. Under sjukdom kan 
det vara svårt att känna välbefinnande men det är fortfarande möjligt och viktigt. För att 
kunna ge en bra vård bör välbefinnandet stärkas (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det 
viktigt att föräldrar till barn med cancer försöker hitta tillbaka till välbefinnande. Genom att få 
en inblick i föräldrarnas upplevelser kan vårdpersonal hjälpa dem att på ett bättre sätt uppnå 
välbefinnande. 
 
Lidande 
 
Lidande finns och kan visa sig i olika former. När du drabbas av sjukdom får du ett 
sjukdomslidande som sedan kan bli ett livslidande. Livslidandet kan innebära ett hot mot ens 
existens samt förlusten av att kunna fullgöra sina livsprojekt. Vårdlidande kan uppstå när 
vårdpersonalens arbetssätt brister. Detta kan leda till ett onödigt lidande för patienten som har 
orsakats av vårdpersonalen. För att undvika lidande måste målet med vårdandet vara att 
främja hälsa och lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är även viktigt att ge 
lidandet plats och låta föräldrarna få känna känslor och på detta sätt kunna arbeta sig igenom 
lidandet.  
 
Trygghet 
 
Trygghet kan beskrivas som en grundläggande känsla men som också är kontextuellt bunden. 
Det innebär att den kan vara kopplad till olika faktorer som miljö m.m. Trygghet kan vara 
både en yttre och inre känsla, exempelvis förtroendefulla relationer samt att känna mening 
och sammanhang. Tryggheten kan även hotas när sjukdom drabbar en individ och blir då en 
otrygghet som bland annat kan innebära ett lidande eller att man lever med en känsla av hot 
samt att man tappar kontrollen över kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför 
betydelsefullt att föräldrar som har ett barn med cancer känner så mycket trygghet som 
möjligt i sin situation.  
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PROBLEMFORMULERING 
 
När en familj drabbas utav att deras barn fått diagnosen cancer vänds hela tillvaron upp och 
ned. Under vårdtiden hamnar patienten i fokus men trots detta är det av stor vikt att se till 
föräldrarnas livsvärld och inkludera dem i vårdandet. Detta för att även de kommer att bli en 
vårdgivare till barnet. De kommer uppleva svåra känslor som kräver kunskap och ett 
respektfullt bemötande från vården. Vårdpersonalen måste se till helheten vilket i detta fall 
innebär att föräldrarna är en del av barnet och dess sjukdom. Det finns viss tidigare forskning 
som menar att föräldrar upplever starka känslor men mer exakt forskning krävs för att få reda 
på vad de upplever under denna tid (Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012). Föräldrarna 
upplever en sådan här situation på olika sätt och det är därför viktigt att försöka fånga upp och 
förstå dessa upplevelser för att sjuksköterskan ska kunna bemöta dem på rätt sätt. Författarna 
till denna litteraturstudie har valt att få mer kunskap om hur föräldrarna upplever 
sjukdomstiden med sina barn.  Denna kunskap behövs för att stärka föräldrarnas roll i 
vårdandet av just deras barn. Genom att få mer kunskap om upplevelsen kan förståelsen öka 
och leda till en förbättrad vårdrelation mellan sjuksköterskor och föräldrar. Detta kommer 
även att gynna barnen i deras sjukdom och livsvärld och därmed öka deras välmående. Om 
inte detta uppfylls kommer det att leda till ett onödigt lidande för föräldrarna och barnen. 
 
SYFTE 
 
Syftet var att få mer kunskap kring upplevelsen av att vara förälder till ett barn som lever med 
cancer.  
 
Frågeställningar 
 

• Hur förändras livssituationen för föräldrarna? 
• Vilka generella behov har föräldrarna till ett barn med cancer? 

 
 
METOD 
 
Studien har valts att genomföras utifrån ett kvalitativt förhållningssätt och redogörs som en 
litteraturstudie. En litteraturstudie ger en översikt över kunskapsläget inom det valda området 
(Friberg, 2012). En kvalitativ metod har använts då detta rekommenderas när man ska 
undersöka människors upplevelser och känslor (Polit & Beck, 2011).  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom att läsa självbiografier som berör ämnet föräldrar till 
barn med cancer. När föräldrars upplevelser och erfarenheter ska undersökas är det lämpligt 
att genomföra en analys av berättelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Därför har en analys av 
självbiografier valts då det visar upp en viss persons livshistoria (Segesten, 2012).  
 
 
Urvalsförfarande 
Studiens resultat har baserats på fem självbiografier. Först användes databasen LIBRIS för att 
söka efter böckerna. LIBRIS är det svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog som 
listar böcker, artiklar, tidskrifter med mera och därför fann författarna det lämpligt att använda 
sig av denna databas. Självbiografierna söktes utifrån ämnesord som var väsentliga för syftet. 
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Ämnesorden som användes var: Barn, Cancer och Föräldrar. För att begränsa antalet träffar 
användes en ämnessökning med inriktning på biografi. Sökningen resulterade i fem träffar. 
Av dessa valdes två böcker ut som passade in på våra inklusionskriterier. Sedan söktes 
ytterligare material via Barncancerfonden. De ger ut böcker för att stödja drabbade familjer 
samt för att öka förståelsen för deras livssituation. Via Barncancerfondens webbutik valdes 
kategorin “böcker” där ytterligare två böcker passade in på våra inklusionskriterier och valdes 
ut. Den sista boken valdes ut då den ena författaren till studien har personlig kännedom om en 
mamma som själv har skrivit en bok om hennes son och hans cancer. Denna bok eftersöktes i 
Växjö sjukhusbiblioteks katalog och inkluderades utifrån våra inklusionskriterier. Se bilaga 1 
för att kunna följa tillvägagångsättet gällande urvalet samt bilaga 4 för en presentation av 
böckerna. 
 
Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna av en förälder som har ett barn som 
diagnostiserats med cancer. Barnen skulle vara i åldrarna 0-18 år. Böckerna skulle vara 
skrivna på svenska och av föräldrar som varit bosatta i Sverige under sjukdomstiden. Det 
skulle minst vara en självbiografi skriven av en mamma och en av en pappa för att få ett 
bredare resultat. Exklusionskriterierna var att barnen inte skulle ha en dubbeldiagnos eller ha 
vårdats utanför Sverige. Biografier som var skrivna av utländska författare valdes också bort.  
 
Kvalitetsgranskning 
Efter att de fem självbiografierna valdes ut användes Segestens (2012) källkritiska mall för att 
kritiskt granska materialet. De valda självbiografierna ansågs hålla en tillräckligt hög kvalité 
och inkluderades därför i studien. Se bilaga 2 och 3 för att följa tillvägagångssättet för att följa 
den källkritiska granskningen. 
 
Dataanalys 
De fem böckerna lästes först var för sig av de två författarna till denna studie. Detta för att 
skapa sig en egen uppfattning om innehållet som författarna sedan har diskuterat med 
varandra. Därpå har böckerna analyserats utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. Den 
manifesta nivån fokuserar på vad det är som är synligt och uppenbart i en text (Graneheim & 
Lundman, 2004). Denna analys ger en förståelse av innehållet i texterna för att slutligen 
kunna beskriva det specifika fenomenet. Meningsenheter plockades ut ur böckerna som var 
relevanta till vårt syfte. Meningsenheterna har sedan diskuteras och kondenserats gemensamt. 
Det innebär att meningsenheterna har kortats ned utan att innebörden ändras. På detta sätt blir 
underlaget mer hanterbart och centrerat. Koder har sedan skapats för att få fram de centrala 
delarna av texten. Koderna har sedan jämförts med fokus på likheter och skillnader. Sedan 
bildades kategorier och underkategorier som utgjorde kärnan i resultatdelen (ibid). Se bilaga 5 
för exempel. Det är viktigt att författarna har ett öppet sinne och studerar böckerna på ett 
objektivt sätt. Detta har författarna gjort genom att medvetet tillbakahålla den egna 
förförståelsen som annars kan vara ett hinder i undersökningen av materialet (Dahlborg-
Lyckhage, 2012).  
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Författarna till självbiografierna har valt att publicera sin text för allmänheten och därmed blir 
den tillgänglig för offentligheten. De har även valt att publicera sitt material under sitt eget 
namn och därför är en avidentifiering av deltagarna varken nödvändig eller möjlig. De delar 
som är relevanta för syftet kommer väljas ut och i enlighet med Helsingsforsdeklarationen 
(2013) kommer författarna ej att förvränga eller ändra text och inte ta meningar ur sitt 
sammanhang för att behålla de biografiförfattande författarnas integritet och värdighet. 
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Genom att göra detta visar författarna till aktuell studie respekt inför föräldrarna och deras 
livsvärld. 
 
RESULTAT 
 
Analysen resulterade i fyra kategorier som tillsammans bildar resultatet i studien. 
Kategorierna som framkom var lidande, trygghet, acceptans och hopp samt välbefinnande. 
Bortsett från kategorin acceptans och hopp så har de andra kategorierna tillhörande 
underkategorier. 
 
Lidande 
 
Föräldrar som har ett barn som lever med cancer utsätts för ett stort lidande. Lidandet visade 
sig på olika på sätt och var högst individuellt. Det var dock en känsla som föräldrarna 
upplevde någon gång under sjukdomens tid. 
 
Sjukdomen skapar otrygghet 
Ett sorts lidande som Bäckström (2010) och Edgardh (2005) har upplevt är en känsla av 
otrygghet. Otryggheten har bland annat grundat sig i att inte förstå och att inte veta. Det kan 
bland annat innebära att man som förälder varken förstod vad det var som hade drabbat ens 
barn samtidigt som man inte förstod vad för information läkaren gav. När förståelsen 
saknades kunde föräldrarna inte heller veta hur de skulle hantera situationen eller hur 
framtiden skulle bli. När de dessutom introducerades till nya situationer samt människor som 
de normalt inte skulle få uppleva ledde detta till en osäkerhet som i sin tur skapade en känsla 
av otrygghet. I och med att föräldrarna var i nya omgivningar medförde det att de hade tagits 
ur sin vardag och på detta sätt förändrades deras livssituation. De fick släppa allt och gav sig 
ovetandes in i en ny värld med nya upplevelser där en ny trygghet behöver skapas. 
 
Att inte räcka till 
Majoriteten av föräldrarna med undantag av Wirén (2000) upplevde att de kände sig 
otillräckliga. Att de inte räckte till både gentemot sin familj, sin vardag men även det sjuka 
barnet. En upplevelse som föräldrarna hade var att de slets mellan sin familj och livet på 
sjukhuset. Vardagen upplevdes som övermäktig när ett så stort fokus behövdes finnas på 
sjukhuset och i den nya vardagen att de inte mäktade med den gamla tillvaron. Detta var något 
som föräldrarna tvingades hantera i den nya livssituationen. 
 

“Det var svårt att hinna med att ge egen tid till syskonen under de intensiva 
perioderna med Joels sjukdom. De fick bara hänga med. “ (Danielsson, 2012, s. 68) 
 

Många föräldrar kände att de fortfarande ville arbeta under sjukdomstiden. Detta ledde till att 
de fick dåligt samvete samt skuldkänslor för att de fokuserade på sig själva istället för att 
vårda och finnas till för barnet. Detta dilemma framkom även när föräldrarna måste ta en paus 
från svåra situationer för att orka fortsätta, det innebar ett nödvändigt svek. Bäckström (2010) 
skrev att hon ville vara alla till lags, både personal på sjukhuset samt sin son. Att vara vuxen 
var ett måste som hon inte alltid kunde leva upp till i en sådan extrem situation. 
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Att stå bredvid och inte kunna acceptera sanningen 
Maktlöshet var en känsla som dominerade hos alla författare till självbiografierna. När 
föräldrarna inte visste hur framtiden skulle se ut eller hur situationen skulle hanteras kunde de 
enbart stå bredvid och titta på. Detta upplevdes som en maktlöshet. Livet fortsätter utanför 
sjukhusets väggar men för dem hade den stannat. En annan känsla som föräldrarna upplevde 
var förnekelse. Det var svårt för föräldrarna att acceptera sanningen och det var lätt att 
förneka vad det var som hade drabbat familjen i början av sjukdomstiden. I och med den nya 
livssituationen tvingades föräldrarna till att ge upp sina egna drömmar och planer. Till slut 
kom verkligheten ikapp och de kände sig förtvivlade över situationen när de insåg att de inte 
kunde göra något åt det. 
 

“Det går kanske ett tag att lura till sig någon form av normalt liv, lämna verkligheten 
för en nypa frisk luft. Men hur mycket vi än gick i den där korridoren så hann ändå 
sanningen ifatt.” (Fellenius, 2002, s. 26) 
 

Under sjukdomstiden undrade föräldrarna om sjukdomen var ett straff och varför just de hade 
blivit drabbade, vad de hade gjort för fel och om de kunde ha gjort något annorlunda. 
 
En ständig rädsla 
Bäckström (2010), Edgardh (2005) och Fellenius (2002) skrev att rädslan ständigt var 
närvarande. Den visade sig dels genom tankar och funderingar kring att förlora sitt barn, sin 
familj och sin egen identitet, tankar som skapade oro och rädsla. Att under svåra behandlingar 
se sitt barn lida och att inte veta hur resultatet kommer att bli förstärkte känslan. Dessa 
upplevelser existerade inte i deras forna vardag men i och med sjukdomen blev detta en del 
utav deras nya livssituation. Bäckström (2010) skrev att behandlingarna ofta var långa och det 
ledde till att familjen var tvungen att splittras för att hantera vardagen. Föräldern som 
stannade kvar på sjukhuset blev därför ensam och kunde inte dela med sig utav sina 
upplevelser till sin familj och en rädsla skapades. Hon upplevde även en rädsla av att bli 
sviken utav de som faktiskt fanns närvarande. Edgardh (2005) menade också att fast tröst 
fanns i form av familj och personal så existerade denna rädsla ändå. 
 
Trygghet 
 
Tryggheten var väsentlig för att föräldrarna skulle kunna anpassa sig till det nya livet. Under 
en omvälvande tid som en cancerbehandling är menade föräldrarna att det var viktigt att även 
de får känna sig omhändertagna i kaoset. Det framkom även att en kontinuitet i personalen var 
viktig för att man ska kunna känna en tillit och därmed trygghet. Med tiden växte känslan och 
då gav situationen, personalen samt omgivningen dem tryggheten som föräldrarna var i behov 
utav. 
 
Att ha kunskap och få känna ansvar 
Fellenius (2002) och Edgardh (2005) uttrycker att de som föräldrar kände sitt barn bäst. De 
hade en annan inblick i barnets beteende än vad vårdpersonalen hade. Därför märkte de 
tydligare av skillnader i barnets mående under sjukdomen. 
 

“Lars-Åke hade tagit det lugnt. Han vet att John ofta sover väldigt djupt.” (Edgardh, 
2005, s. 58). 
 

Det var viktigt för deras känsla av trygghet att personalen lyssnade och tog in deras kunskap. 
Om föräldrarnas kunskap blev förbisedd kände de sig istället maktlösa. Att få känna ansvar 
var en annan form av trygghet som Danielsson (2012) och Bäckström (2010) skrev om. De 
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anser att det var viktigt att de fick känna ett ansvar i sin föräldraroll. De hade ett behov av att 
få finnas där, känna sig delaktiga och att vara viktiga i vårdandet av deras barn. 
 
Acceptans och hopp 
Det framkom i Edgardh (2005), Fellenius (2002) och Bäckström (2010) att acceptans var en 
upplevelse som växte fram med tiden. Föräldrarna måste finna sig i det nya livet med nya 
rutiner. Det gick inte att förutse vad som skulle hända och därför gällde det att ta det som det 
kommer. De menade att svåra tider låg framför dem och för att kunna hantera ovissheten i 
framtiden låg problematiken i att kunna acceptera detta för att kunna fortsätta kämpa. Det 
handlade om att inse faktum samt att acceptera att situationen inte gick att kontrollera. 
 

“Vad vi drömmer om när han är frisk igen. Han och pappa ska köra modellbilar och 
kanske ett modellplan.” (Bäckström, 2010, s. 51-52). 

 
Bäckström (2010), Edgardh (2005), Fellenius (2002) samt Wirén (2000) hade ett behov utav 
att få känna tro och hopp för att kunna hantera den svåra situationen samt för att finna en väg 
tillbaka till det liv de en gång haft. Det handlade om att inte ge upp och att istället se 
ljusglimtar i vardagen. För att uppleva hopp menar Fellenius (2002) och Wirén (2000)  att de 
vände sig till högre makter som de inte vanligtvis gjorde. De menar att när allt går sin gilla 
gång tänker man inte så mycket på tron till Gud. Det är först när något livsomvälvande sker 
som bönerna finns där. 
 
Välbefinnande 
Författarna till självbiografierna skriver att det var väldigt lite som behövdes för att de skulle 
känna välbefinnande. De betonade vikten av deras behov av att få göra andra saker utanför 
sjukhusvärlden som skingrade tankarna. Exempelvis valde Edgardh (2005) att spendera tid 
bland hästar samtidigt som Fellenius (2002) valde att gå ut och springa. Det beskrivs även att 
föräldrarna uppskattade och mådde bra av att se deras barn få vara just ett barn. Detta kunde 
ske när sjukhuset erbjöd olika aktiviteter som lät barnet få glömma bort sin sjukdom för en 
stund. 
 
Skapa ny mening och sammanhang 
Under sjukdomstiden var det viktigt att skapa en mening i barnets liv ansåg Edgardh (2005), 
Wirén (2000) och Bäckström (2010). De poängterade att det fanns olika saker som gav 
mening åt någons liv. Det kunde innebära både stora och små projekt. När föräldrarna såg hur 
detta förbättrade barnets tillvaro fick de ett ökat välbefinnande 
 

“Att han skulle få vara med så mycket som möjlig var en tanke som vi ständigt bar 
med oss. Det kanske är enda chansen? Det här kanske är sista gången?” 
(Wirén, 2000, s. 54) 
 

Föräldrarna hade tagits ur sitt vanliga sammanhang och behövde därför finna en ny mening. 
Det var viktigt att man som förälder fick känna sig betydelsefull i vårdandet av barnet och det 
ledde då till ett större välbefinnande för dem. Bäckström (2010) tyckte även att det var viktigt 
att behålla sitt forna sammanhang exempelvis i form utav arbete för att kunna normalisera den 
nya vardagen. 
 
 
Sociala relationer förstärker välbefinnandet 
Att få lämna ”sjukhusbubblan” och att få prata om något annat än sjukdomen var också ett 
behov som Edgardh (2005), Fellenius (2002) och Bäckström (2010) upplevde som viktigt för 
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att känna välbefinnande, detta gav dem ett avbrott från den nya vardagen.  Edgardh (2005) 
och Fellenius (2002) framhävde även hur viktigt det var att ha stödjande personer omkring sig 
som stöttade på olika sätt. 
 

“Våra grannars hjälpande händer har bokstavligen burit oss fram många gånger när 
vi varit nära att stupa av trötthet, förtvivlan och ångestattacker.” 
(Fellenius, 2002, s. 92) 
 

Vetskapen om att sociala relationer fanns omkring föräldrarna gjorde att de trots allt kände ett 
välbefinnande mitt i krisen. Behovet av detta var stort och Bäckström (2010) skrev att hon 
saknade någon att prata med och som kunde lyssna på vad hon hade att säga. Detta innebar att 
hon hade svårare för att känna välbefinnande under vissa delar av barnets sjukdomstid. 
 
 

DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att få mer kunskap kring föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 
cancer. I resultatet framgår det att föräldrarna kände ett stort lidande som visade sig i olika 
former. För att lämna lidandet var det viktigt att de fick göra sådant som de mådde bra utav 
och att de har ett socialt stöd utanför sjukhuset. Genom att de hade kunskap om sitt barn och 
att de fick känna ansvar kunde föräldrarna vara delaktiga och uppleva trygghet i den nya 
situationen. Under sjukdomstiden upplevde många föräldrar att det var betydelsefullt att 
känna hopp för en frisk framtid. 
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ litteraturstudie valdes då målet med denna studie var att undersöka människors 
upplevelser samt känslor. Litteraturstudien har baserats på fem självbiografier som formade 
resultatet. Självbiografier valdes för att få en djupare förståelse för föräldrarnas upplevelser. 
Detta styrks av Dahlborg-Lyckhage (2012) som skriver att självbiografiska böcker återger 
människors livsberättelser väl, vilket gör de lämpliga till att användas i en kvalitativ studie. 
Författarna till aktuell studie anser att det är en styrka att föräldrarna själv har skrivit 
böckerna. Då det är deras egna ord som beskriver deras upplevelse. Det är en svaghet att välja 
böcker där en annan författare har skrivit om föräldrars upplevelser då detta kan leda till att 
viss information kan gå förlorad genom författarens egna tolkningar. En annan svaghet med 
att läsa självbiografier är att läsaren kan feltolka texten. Det finns dessutom ingen möjlighet 
att gå tillbaka till informanten och bekräfta vad personen menar.  
 
En annan metod som man kan använda sig av när man är ute efter en informants upplevelser 
är intervjuer. Forsberg och Wengström (2013) skriver att under en intervju kan otydliga svar 
följas upp med följdfrågor för att det inte ska uppstå några missförstånd. Den här möjligheten 
finns inte när man läser självbiografier. Denna metod valdes dock bort då vi anser att vi inte 
har tillräckligt med kunskap för att genomföra intervjuerna på ett tillfredsställande sätt. I en 
intervju kan information gå till spillo då intervjuaren kan styra intervjun åt fel håll. I en 
självbiografi har författaren fått skriva ned allt han eller hon har upplevt under en längre tid. 
Detta kan ge en bättre bild av upplevelsen. 
 
Databaserna som har använts för att söka efter självbiografierna är LIBRIS och 
Barncancerfondens webbutik. Då LIBRIS är forskningsbibliotekens katalog som listar bland 
annat böcker finner vi det som en styrka att använda denna databas. Våra självbiografier berör 
ämnet barn som lever med cancer och därför finner vi det lämpligt att även använda oss utav 
Barncancerfondens hemsida. Barncancerfonden är en pålitlig organisation och har god 
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kunskap om området som studien bygger på. En svaghet med Barncancerfonden är att det 
endast finns böcker som de själva producerat från sitt egna förlag. Trots detta valdes böckerna 
ut då de har hög relevans för vår studie. Boken som användes som en författare till studien har 
personlig kännedom om gav idén till arbetet och därför anser vi det lämpligt att inkludera den. 
En svaghet med att välja denna bok är att den inte är sökbar i nationella sökmotorer då den är 
geografiskt förankrad till Växjö. Därför är den enbart sökbar i Växjö Sjukhusbibliotek. 
 
Ett inklusionskriterie till studien var att barnen skulle vara i åldrarna 0-18 år. Dessa åldrar 
valdes då FNs barnkonvention definierar dessa som barn (FNs barnkonvention, 2005). Ett 
brett åldersspektrum valdes då det ger ett mer varierat resultat samtidigt som upplevelsen kan 
variera beroende på om ditt barn får cancer i åldern 4 gentemot 17 år. Barn som lever med 
cancer upplever sin livsvärld olika beroende på i vilken ålder de drabbas och därför påverkas 
även föräldrarna olika beroende på när barnet blir sjukt. Trots detta valdes dessa åldrar ut då 
vårdpersonal möter barn i alla åldrar samt deras föräldrar. Att böckerna var skrivna på 
svenska och föräldrarna bosatta i Sverige ser vi som en styrka. Det kan vara svårt att jämföra 
den svenska vården med anda länder och föräldrarnas upplevelser kan därför variera. En 
svaghet med detta är att studiens resultat inte blir lika överförbart till andra situationer. Dock 
anser vi att det är relevant att fokusera på Sverige. Att böckerna skulle vara skrivna på 
svenska är ett medvetet val för att det inte skulle uppstå några språkförbistringar. För att få ett 
bredare resultat valdes det att ha med minst en manlig förälder. Detta styrker vårt resultat då 
föräldrars upplevelser skulle undersökas och inte enbart ur en mammas eller pappas 
perspektiv. Böcker som handlade om barn med en dubbeldiagnos valdes också bort eftersom 
föräldrarnas upplevelser då kan se annorlunda ut. Genom att välja bort detta blir resultatet mer 
koncentrerat på syftet vilket vi ser som en styrka. 
 
Det valdes att inte sätta en tidsbegränsning för när böckerna ska ha varit skrivna. Tre böcker 
är skrivna på tidigt 2000-tal och de resterande två är skrivna senare. Den svenska vården har 
förmodligen utvecklats mellan dessa årtal och därför kan föräldrarnas upplevelser av vården 
se annorlunda ut. Dock anser vi att föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn med 
cancer inte förändrats under den här tiden. Därför valdes självbiografier från olika år. I två av 
böckerna avlider barnet och resterande tre överlever barnet. Beroende på om barnet har avlidit 
eller ej kan detta ha påverkat förälderns sätt att utforma boken. Detta kan i sin tur ha påverkat 
resultatet. För att stärka resultatet har vi valt att inte inkludera upplevelser efter barnets 
bortgång eller överlevnad. Troligtvis kan resultatet ha påverkats i samband med hur tätt inpå 
sjukdomstiden som boken är skriven. Känslorna är förmodligen mer intensiva under 
sjukdomstiden och tätt efteråt. Efter en tid kan detta förändras och känslorna kan glömmas 
bort och föräldrarna får mer distans till det som hänt. 
 
För att öka resultatets trovärdighet granskades biografierna enligt Segestens (2012) mall för 
källkritik av en tryck text. När en författare ger ut en självbiografi finns det inget särskilt krav 
på att det som de skriver är sant. Det är deras sanning och de får beskriva den som de behagar. 
Självbiografierna granskas inte på samma sätt som artiklar innan publicering och därför är det 
viktigt att kritiskt undersöka biografierna. Detta är något som vi har tagit hänsyn till och i 
bilaga 2 och 3 kan granskningen följas. Hos förlaget i en utav böckerna erbjuds granskning 
men det är inget krav. Det framgår inte om boken har blivit granskad eller ej. Trots detta 
ansågs innehållet vara relevant till denna studies syfte och inkluderades därför. 
 
Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys har valts att användas 
i denna studie. Analysen ger en djupare förståelse av innehållet i texterna för att slutligen 
kunna beskriva det specifika fenomenet, därför finner vi denna analys lämplig till vår studie. 
Datainsamlingen och dataanalysen är väl återgiven i studien och läsaren kan följa förfarandet. 
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Det innebär att läsaren själv kan bedöma kvaliteten på studien. I bilaga 5 ges exempel på 
dataanalysens utformning för att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna följa tillvägagångssättet. 
Polit och Beck (2011) menar att genom att göra detta får studien en ökad tillförlitlighet. I 
denna studie valdes trovärdigheten att stärkas genom att använda citat i resultatet. 
 
 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att många föräldrar känner ett lidande i form av otrygghet, 
maktlöshet, rädsla samt att inte räcka till. Otrygghet är en upplevelse som grundar sig i att 
föräldrarna inte får tillräckligt med information. Därför är detta en upplevelse som kan 
undvikas. Kästel, Enskär och Björk (2011) menar att för att föräldrarna ska kunna hantera vad 
det är som hänt måste det först skapas en förståelse hos föräldrarna om situationens 
komplexitet. Denna förståelse kan nås genom att personalen först reflekterar kring, när, hur 
och vad för information som ges och sedan anpassar sig till föräldrarnas behov av kunskap. 
Exempelvis att personalen som ger informationen har tid till att besvara eventuella 
följdfrågor, välja rätt tillfälle och omgivning samt vad för slags information som ges till 
föräldrarna. Enskär (1999) skriver att personalen i samband med den muntliga informationen 
även kan skriva ned några punkter kring det som samtalet har handlat om. På detta vis är det 
lättare för föräldrarna att gå tillbaka och ta in informationen. Detta innebär även att personalen 
vet vilken information som givits föräldrarna. Om detta uppfylls utvecklas samspelet mellan 
personal och förälder bättre och en tillit skapas. Detta styrks även av vårt resultat då 
föräldrarna upplevde att en känsla av trygghet infann sig när tilliten fanns där. Vi anser att det 
är av högsta relevans att samspelet utvecklas till en väl fungerande vårdrelation mellan 
personal och förälder. Denna relation är ett viktigt steg mot att föräldrarna inte ska känna en 
otrygghet. Dahlberg och Segesten (2010) menar även de att förtroendefulla relationer är en 
känsla som är viktig för att kunna känna trygghet.   
 
När sjukdomen drabbar familjen förändras vardagen och som förälder kan man enbart stå 
maktlös bredvid och låta sjukdomen ta över. Detta innebär ett livslidande för föräldrarna då 
hela livet påverkas av sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att ett livslidande 
uppstår när både små och stora livsprojekt inte kan genomföras. Att uppfostra ett barn är ett 
utav de största livsprojekten för en förälder. Rädslan över att förlora sitt barn och att inte 
kunna påverka utgången ses som ett hot mot detta mål. För att minska upplevelsen av 
maktlöshet är det viktigt att vårdpersonalen låter föräldrarna känna sig delaktiga. Genom att 
föräldrarna är delaktiga får de känna ett ansvar gentemot sitt barn. Det är av yttersta vikt att 
inte se barnet och dess föräldrar som delar av ett system utan som en helhet då de naturligtvis 
påverkar varandra. Enligt Enskär (1999) ska föräldrarna få känna att de kan delta i barnets 
vård. Föräldrarna kan och vill oftast utföra omvårdnaden av sina barn själva.  När barnet inte 
kan uttrycka sina behov tycker vi det är viktigt att personalen lyssnar på föräldern som ju är 
en expert på sitt barn. Denna experthjälp kan även hjälpa personalen i sitt vårdande. Däremot 
anser vi att man som vårdare inte får lägga över för mycket ansvar utan att hela tiden 
kontrollera att föräldrarna känner sig trygga i situationen. 
 
I resultatet framkommer att otillräcklighet är ett sorts lidande. När vardagen förändras är det 
vanligt att föräldrarna känner att de inte räcker till. Det blir en ständig balansgång mellan att 
kunna känna sig närvarande hos både syskon, make och fru samt barnet med cancer. Detta 
styrker även Amador, Da silva reichert, De Lima och Collets (2013) studie som undersökte 
föräldrars upplevelse av hur vardagen förändras när ett barn får cancer. De kom fram till att 
föräldrarna kände sig otillräckliga samt maktlösa men ville trots detta inte bli ersatta av 
personalen gällande vårdandet av barnen. Ett annat sätt för att minska känslan av maktlöshet 
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och rädsla är att kontinuerligt erbjuda samtalshjälp till föräldrarna. I en studie av Pöder och 
Von Essen (2009) framkommer det att föräldrar till ett barn med cancer upplever att 
sjuksköterskan är den som arbetar närmast familjen samt gav bäst information gällande 
samtalshjälp. Sjuksköterskan måste ta till sig föräldrarnas livsvärld och situation när hon eller 
han samtalar med dem. Dahlberg och Segesten (2010) menar att livsvärlden måste beaktas för 
att kunna ta del utav föräldrarnas upplevelser. Det är således viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar föräldrarnas mående och erbjuder hjälp när behov finns. 
 
Enligt Litzelman, Catrine, Gangnon och Witt (2011), Bennet, English, Rennoldson och 
Starza-Smith (2013) och Cernvall, Carlbring, Ljungman och von Essen (2013) är stress 
vanligt bland föräldrar som har barn med cancer. De känner en stress över barnets sjukdom 
och på så sätt en maktlöshet över att inte veta hur de skulle hantera situationen. Resultatet i 
denna studie visar att föräldrarna har känt en maktlöshet och andra känslor som i sin tur kan 
leda till stress. Däremot har just ordet stress inte framkommit tydligt under sjukdomstiden. 
Det kan dock vara en känsla som finns undermedvetet hos föräldrarna. Det kan också vara så 
att föräldrarna i efterhand inte sett stressen som en stor del i händelseförloppet och på grund 
av detta valt att inte skriva om det utan istället skrivit om andra upplevelser som kan leda till 
stress. 
 
Norberg och Boman (2007) skriver i sin studie att det är grundläggande för välbefinnandet att 
få stöd från sociala relationer för att behålla sin psykologiska samt fysiska hälsa. Socialt stöd 
från föräldrarnas omgivning fungerar på olika sätt, bland annat genom att förbättra deras 
självkänsla samt till att minska stress. I vårt resultat framgår det att föräldrarna känner ett 
behov av att prata med någon utomstående om något annat än sjukdomen. När de upplever att 
stöd finns omkring dem kan föräldrarna lättare känna välbefinnande och få lämna 
verkligheten för en stund. En förälder kan också uppleva att hon inte har något socialt stöd 
omkring sig. Enligt Enskär (1999) kan detta bero på att människor i deras omgivning har svårt 
att hantera barnets sjukdom och undviker därför den drabbade föräldern. Här anser vi att det 
är viktigt att sjuksköterskan förklarar för föräldrarna att detta är ett vanligt förekommande 
fenomen. Enskär (1999) skriver att det kan underlätta för de sociala relationerna om 
föräldrarna i tidigt stadie berättar för sin omgivning att barnet är sjukt. På detta sätt blir inte 
omgivningen rädd utan kan hantera situationen genom att hjälpa föräldrarna med exempelvis 
vardagssysslor som de inte mäktar med. En viss grad av välbefinnande visar sig även i vårt 
resultat om föräldrarna får möjlighet till att investera tid i sig själva och göra sådant som de 
mår bra utav. Detta gör att föräldrarna får ny energi och orkar fortsätta vårda sitt barn. I 
resultatet framkommer det dock att föräldrarna lätt får dåligt samvete när de väljer att 
fokusera på sig själva. Vi anser att personalen har ett ansvar i att uppmuntra och stödja 
föräldrarna till att göra saker som ökar välbefinnandet. Detta leder till att föräldrarna mår 
bättre och då återspeglas detta även på barnets hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 
känna välbefinnande handlar bland annat om att göra saker som man mår bra utav. Vad som 
får en person att känna välbefinnande är individuellt och i denna studie innebär det att 
föräldrarna har sociala relationer omkring sig samt att få komma ifrån verkligheten någon 
gång och på så sätt distrahera tankarna. 
 
Hopp och tro är en återkommande upplevelse hos föräldrarna i denna studie. Föräldrar som 
inte har någon religiös tro finner att de vänder sig till Gud när ens barn får cancer. Enskär 
(1999) nämner att när existensen är hotad behöver man något som ger stöd i det svåra. För 
vissa innebär det att de vänder sig till Gud för hjälp och tröst. Bally (2011) skriver även hon 
att det är grundläggande för föräldrar att få känna hopp då det kan minska stress och förbättra 
föräldrarnas egenskaper som vårdare. Vi tror att det är viktigt för föräldrarna att känna hopp 
om framtiden men även kortsiktigt, att ta varje dag som den kommer. Föräldrarna måste tro på 
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ett tillfrisknande för annars är barnets lidande förgäves och det finns ingen anledning till att 
kämpa längre. Hur föräldrarna än väljer att finna hopp, oavsett om det är genom Gud eller 
med hjälp av sin omgivning är det grundläggande för att överleva en sådan extrem situation. 
 
 
Kliniska implikationer 
 

• Sjuksköterskan ska reflektera kring hur föräldrarna delges information. 
• Sjuksköterskan ska låta föräldrarna vara delaktiga och se dem som en helhet. 
• Sjuksköterskan ska kontinuerligt erbjuda samtals hjälp. 
• Sjuksköterskan måste även uppmärksamma föräldrarnas mående under deras barns 

sjukdom. 
 
Slutsats 
Föräldrar som har ett barn med cancer står inför en livsomvälvande situation där hela 
vardagen vänds upp och ned. De känner ett stort lidande som bland annat visar sig genom en 
känsla av maktlöshet och att inte räcka till. Trots den förändrade livssituationen finns det 
ljusglimtar i föräldrarnas liv som gör att de känner en viss grad utav välbefinnande och orkar 
med vardagen. När sjuksköterskan tar hänsyn till föräldrarnas behov och kunskap känner 
dessa en ökad trygghet. Det är viktigt att hoppet är närvarande för att föräldrarna ska kunna ta 
sig igenom denna svåra tid. Föräldrarna har ett stort behov utav att ses som en 
sammanhörande helhet tillsammans med sitt barn, därför är det viktigt att sjuksköterskan 
iakttar detta. Föräldrarnas beteende och känslor reflekteras på barnet vilket kan påverka deras 
hälsa. Därför är det av största vikt att sjuksköterskan även uppmärksammar föräldrarnas 
välmående. Studien ger en reflektion över hur en sjukdom inte enbart drabbar en individ utan 
påverkar alla i dess närhet. 
 
Förslag till fortsatt forskning är att undersöka på vilket sätt sjuksköterskan ska finnas 
närvarande och ge stöd. Genom detta kan ett mer konkret tillvägagångssätt utvecklas som 
underlättar för sjuksköterskan i hans eller hennes vårdande. I slutändan kan detta även gynna 
föräldrarna i deras kamp för barnets överlevnad. 
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Tillvägagångssätt för datainsamling.    Bilaga 1. 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Inkluderade 

LIBRIS* 2014-02-
25 

Barn 
+ 
Cancer 
+ 
Föräldrar 
 
 

1893 
 
19 
 
5 

0 
 
0 
 
2 

Barncancerfonden ** 2014-02-
25 

 

16 2 

Sjukhusbiblioteket 
Växjö 

2014-02-
25 

Carpe Diem - Himlen får 
vänta 

1 1 

 
* Ämnesordsökning Biografi med geneologi.  

** Kategori ”Böcker” valdes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  

Mall för källkritik av tryckt text (Segesten, 2006)    Bilaga 2. 

 

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok,  

populärvetenskap eller något sådant? 
 

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga? 
 

• Vem/vilka är författaren/författarna – Vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 
vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 
 

• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 
innehållet, av annan orsak? 
 

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
 

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 
kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  

Granskning av självbiografier.    Bilaga 3. 

	  

Kritisk granskning av valda biografier 
Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Ansvarig utgivare Litteraturform & 
kvalitetsgranskning 

Vem är 
författarna 
och varför 
har 
självbiografin 
skrivits? 

På vilket sätt kan 
texterna användas 
i detta arbete? 

Livsvilja 
 
Ingegerd Bäckström 
 
2010 

FB Förlag AB Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

Ingegerd 
Bäckström har 
skrivit boken 
om sin sons 
cancersjukdom 
för att kunna 
göra skillnad 
och påverka 
framtiden för 
människor i 
samma 
situation. 

Ingegerd skriver 
om hur hon har 
upplevt tiden under 
hennes sons 
cancersjukdom och 
vilka behov hon 
hade som inte blev 
tillfredsställda. 

Kan jag dö, mamma? 
 
Ingrid Edgardh 
 
2005 

Alfabeta förlag AB Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 
 

Ingrid 
Edgardh har 
skrivit om 
hennes son 
John i hopp 
om att hennes 
historia kan 
styrka andra 
människor i 
samma 
situation. 

Boken handlar om 
tiden när sonen 
John lever med 
cancer och vilka 
känslor hon 
upplevde under 
sjukdomstiden, vad 
som gav dem stöd 
och ork att 
fortsätta. 

Den vita tigern- När 
Cecilia fick cancer 
 
Johan Fellenius 
 
2002 

Barncancerfondens 
bokserie. 

Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

Johan skriver 
om när dottern 
Cecilia fick 
cancer. Detta 
för att kunna 
vara ett stöd 
för drabbade 
familjer. 

I boken skrivs det 
om hur Johan och 
hans familj 
upplevde 
sjukdomstiden och 
vad som krävdes 
för att överleva. 

Carpe diem- Himlen 
får vänta. 
 
Gunilla Danielsson 
 
2012 
 
 

BoD 
 
 
 
 
 
 
 

Självbiografi 
 
Granskning erbjuds 
av förlaget. 
 
 
 
 

Gunilla skriver 
om sin son 
Joel för att ge 
kraft till andra 
i samma 
situation. 
 
 

Gunilla skriver om 
sjukdomstiden med 
hennes son och vad 
som händer med en 
familj när vardagen 
vänds upp och ned. 
 
 



	  

	  
	  

 
Kämparnas konung- 
historien om Ivar, en 
stor, liten person. 
 
Helen Wirén 
 
2000 

 
Bancancerfondens 
bokserie. 

 
Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

 
Helen skriver 
om sin sons 
sjukdomstid 
för att öka 
förståelsen för 
de drabbades 
livssituation. 

 
Boken handlar om 
vad man som 
mamma upplever 
när ens son 
diagnostiseras med 
cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  

Sammanfattning av självbiografier    Bilaga 4. 
 
Carpe diem - himlen får vänta. Av Gunilla Danielsson (2012) 
 
Berättelsen om Joel som vid 18 månaders ålder diagnostiseras med leukemi. Detta är Joels 
mamma Gunillas berättelse om hur livet förändras i samband med sjukdomen. Läsaren får 
följa henne i svåra stunder när hon försöker balansera mellan livet på sjukhus och vardagen. 
Joel behandlades i två omgångar under fyra års tid men är idag en pigg 14åring.  
 
Den vita tigern. Av Johan Fellenius (2002) 
 
När Cecilia var fem år när hon fick diagnosen leukemi. I denna bok han du läsa pappa Johans 
dagboksanteckningar. Dessa beskriver hur livet förändrades när dottern Cecilia kämpade mot 
den vita tigern, cancer, och vann. Cecilia hade precis fått en lillasyster och mamman fick 
därför stanna hemma med systern vilket resulterade i att Johan spenderade mest tid på 
sjukhuset tillsammans med Cecilia. I boken får vi följa med när han försöker upprätthålla 
vardagen och hur dem hanterar kriser. Idag är Cecilia friskförklarad. 
 

Kan jag dö, mamma? Av Ingrid Edgardh (2005) 
 
När John är fem år diagnostiserar han med neuroblastom. Det innebär att han har en 
hjärntumör som har spridit sig i kroppen. Den här typen av cancer innebär tuffa behandlingar 
och endast 10 % överlever. Vi får följa Johns mamma Ingrid när hon slits mellan hopp och 
rädsla och försöker hitta ljusglimtar i vardagen. John överlevde trots sin tuffa diagnos. 
 

 
Kämparnas konung-Berättelsen om Ivar, en stor, liten person. Av Helen S. Wirén (2000) 
 
Detta är Ivars mamma Helens historia om när henne son endast två år gammal drabbas av 
neuroblastom. Helen skriver om livet på sjukhuset men även om tiden efter Ivars bortgång. 
Ivar var en glad och pigg lite kille som ville att livet skulle gå “rättefort”. Nio månader efter 
sin diagnos lämnar han jordelivet nyss fyllda tre år. 
 

Livsvilja. Av Ingegerd Bäckström (2010) 
 
Under ett års tid kämpade Victor och hans familj mot cancern. Ett år av kärlek, död och sorg. 
I boken får vi följa med Victors mamma Ingegerd och deras familj i livet på sjukhuset. Boken 
handlar om när livet totalt rasar samman men måste fortsätta levas. Victor gick bort 14 år 
gammal. 
 
 

 

 

 



	  

	  
	  

 

Exempel på dataanalys.      Bilaga 5. 

Meningsenhet 
                              
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

För andra människor 
fortsatte livet men för 
oss hade det stannat. 

Livet fortsatte 
men för oss hade 
det stannat. 

Ofrivillig 
förändring 

Maktlöshet Lidande. 

Lars-Åke hade tagit 
det lugnt. Han vet att 
John ofta sover väldigt 
djupt. 

Lars-Åke tog det 
lugnt, han vet att 
John sover djupt. 

Kännedom Kunskap Trygghet 

Vilken uppsjö av 
uppmuntrande vykort, 
besök och 
telefonsamtal från 
vänner och bekanta. 
Att den närmaste 
familjen ställt upp och 
stöttat är kanske något 
vi tagit som en 
självklarhet. 

Man har fått 
mycket 
uppmuntran av 
vänner och 
bekanta. Närmsta 
familjen har ställt 
upp och stöttat 
som en 
självklarhet. 

Omgivningen 
ställer upp. 

Sociala 
relationer 

Välbefinnande 

Ja, då plötsligt så 
börjar även jag att tro. 
jag tror på en högre 
makt, som den enda 
logiska möjligheten att 
få oss ur detta. 

Då börjar även 
jag att tro på en 
högre makt som 
kan ta oss ur 
detta.  

Tro på 
framtiden. 

- Hopp 

Acceptera! Tänkte jag. 
Vad doktorn än tänker 
säga till oss, gäller det 
att acceptera. Så bort 
med hatet. 

Acceptera, tänkte 
jag. Vad doktorn 
än säger, bort 
med hatet. 

Acceptera 
trots hat. 

- Acceptans 

	  


