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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år drabbas närmare 300 barn av cancer i Sverige och cirka 80 % överlever. 

De olika behandlingsmetoder som finns mot barncancer är strålning, cytostatika, operation 

och stamcellstransplantation. Behandlingarna påverkar även föräldrarna i stor utsträckning. 

Föräldrarna kan behöva prioritera om i livet och känslor av rädsla och förtvivlan kan 

uppkomma. Information och kunskap om barnets sjukdom är en viktig del hos föräldrarna 

under behandlingstiden. 

Syfte: Att belysa föräldrarnas upplevelser under behandlingstiden av sitt cancersjuka barn. 

Metod: Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats och baserades på fem självbiografier, som 

valdes utifrån inklusionskriterier. Böckerna analyserades sedan med hjälp av en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Föräldrarnas upplevelser under behandlingstiden beskrevs i tre huvudkategorier och 

åtta underkategorier. Huvudkategorierna som framkom var känslor av maktlöshet, känslor av 

välbefinnande och känslor av delaktighet. Underkategorierna var att inte ha något val, att leva 

i ovisshet, att känna glädje, att känna tacksamhet, att leva i nuet, att känna hoppfulhet, att 

känna gemenskap och att ta ansvar.  

Slutsats: Välbefinnande är något som föräldrarna upplever i stor utsträckning trots att de 

känner en maktlöshet. De upplever också ett stort ansvar och en skyldighet av att vara 

delaktiga i sitt barns behandling. Sjuksköterskan kan till viss del påverka föräldrarnas 

upplevelser under behandlingstiden.  
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INLEDNING 
Författarna har valt att skriva om barncancer. Detta för att båda författarna vill jobba inom 

barnsjukvården i framtiden och för att cancer hos barn väcker intresse hos skribenterna. Det är 

inte bara barnet som påverkas av cancern utan det gör även föräldrarna. Att se sitt barn 

genomgå cancerbehandlingar är påfrestande för föräldrarna och författarna vill belysa hur 

denna tid upplevs ur ett föräldraperspektiv.   

 

BAKGRUND 
Barncancer 
Förekomst  
Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige hos barn under 15 år. Omkring 300 barn 

drabbas årligen av cancer i Sverige (Kogner et al., 2008). Enligt Björk (2014) överlever 80 % 

av barnen sin cancer. Det finns olika cancerformer som kan drabba barn och vanliga bland 

dessa är exempelvis akut lymfatisk leukemi (ALL), hjärntumörer och njurtumörer (ibid.). 

 

Etiologi 

Hos barn med cancer kan avvikelser i den normala utvecklingen ses, exempelvis att barnet 

inte växer som det ska. Dagens forskning kan inte alltid klargöra orsaken till varför ett barn 

drabbas av cancer. Barncancer är sällan genetiskt kopplat och faktorer som miljö och livsstil 

har en liten betydelse vad gäller uppkomsten av barncancer (Kogner et al., 2008). Björk 

(2014) menar att det är av naturliga skäl som barn inte har påverkats av yttre faktorer på grund 

av den låga åldern. 

 

Patofysiologi      

Människokroppen består av flera miljarder celler, som har olika uppgifter beroende på var i 

kroppen de befinner sig. Hela tiden bildas nya celler genom celldelning. När en tidigare frisk 

cell inte delar sig som den ska kan celldelningen ske ohämmat och okontrollerat. Detta kan 

leda till att cellerna klumpar ihop sig och bildar en tumör, som utgör cancern (Einhorn & 

Sylwan, 2013). Det finns två olika typer av tumörer, vilka är godartade och elakartade. 

Godartade tumörer växer begränsat, medan elakartade växer obegränsat och har en förmåga 

att kunna sprida sig till andra delar av kroppen (Brehmer-Andersson, 2011).  

     

Behandling och biverkningar 

Det finns olika behandlingsmetoder mot barncancer vilka är strålning, cytostatika och 

operation. Dessa kan kombineras med varandra för att få bästa möjliga resultat (Woodman, 

2013). Ibland krävs även en stamcellstransplantation (Kogner et al., 2008).  

 

Behandling med strålning syftar till att minska tumörens storlek, antingen före en operation 

eller för att ta bort sjuka celler som blivit kvar efter en operation. Strålning kan också 

användas då en operation inte är lämplig. Denna typ av behandling används vanligtvis vid 

hjärntumörer, sarkomer (cancer i skelett, brosk och mjukdelar) och leukemier (cancer i 

blodet). Strålningarna görs under tre till sex veckors tid. Biverkningar som kan uppkomma 

efter och under denna behandlingstid är bland annat hudirritationer och en känslighet mot 

solen på det hudområde som strålats (Björk, 2014). 

 

Cytostatika är en vanlig behandlingsmetod och är en grupp läkemedel som hindrar cellerna 
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från att dela på sig. Läkemedlet ges ofta i intervaller, vilka är olika långa beroende på vilken 

cytostatika som barnet ska få. Cytostatika kan ges via blodet i form av injektioner och dropp 

eller via munnen i tablettform (Wallberg, 2014). Vanliga biverkningar är illamående och 

kräkningar (Baggott et al., 2010). Att drabbas av sömnsvårigheter under cytostatika är också 

en biverkning och kan innebära minskad sömnkvalité (Walker et al., 2011 & Walker et al., 

2012). En ytterligare biverkan kan vara smärtor och då främst huvudvärk (Baggott et al., 

2010). 

 

Operation är ytterligare en behandlingsmetod, där syftet är att ta bort tumören eller 

tumörrester. Inom barncancer är det av stor vikt att förbehandla med annan behandling, för att 

minska operationens omfattning. Operation kan tillämpas exempelvis vid hjärntumörer 

(Björk, 2014).  

 

Stamcellstransplantation (SCT), är en typ av behandling som används främst vid leukemier. 

SCT går ut på att sjuka blodbildande stamceller byts ut mot friska. Denna metod är en sista 

utväg då ingen annan behandling är lämplig. Biverkningar som kan uppkomma efter en SCT 

är påverkan på levern, hudproblem och svår diarré (Björk, 2014.). En ytterligare biverkan är 

att barnet blir infektionskänslig och kräver vanligtvis isolering för att inte drabbas av några 

infektioner (West et al., 2014). 
 
Föräldrars upplevelser under behandlingen 
Föräldrarna kan behöva prioritera om i livet när deras barn vårdas för cancer (McKenzie & 

Curl, 2012). Detta innebär i regel att fokus på barnet är av hög prioritet i föräldrarnas liv men 

det finns även andra viktiga aspekter i livet som behöver hanteras. Detta kan innebära att 

övriga familjemedlemmar, arbete och anhöriga åsidosätts. Känslor av otillräcklighet kan då 

uppkomma om dessa aspekter tidigare varit en naturlig del av vardagen (Kelly & Kelly, 

2013). Följderna blir att föräldrarnas psykiska mående påverkas, vilket kan leda till negativa 

effekter på välbefinnandet och självkänslan (Fotiadou et al., 2008).  

 

Föräldrarnas inställning till cancern har en stor påverkan på deras livskvalité och hur perioden 

av behandlingar upplevs och klaras av.  En positiv syn och attityd hos föräldrarna kan 

medföra att behandlingen känns lättare för dem (McKenzie & Curl, 2012). Ett positivt 

tänkande är viktigt under behandlingen, men kan vara svårt i situationen som föräldrarna 

befinner sig i. Som förälder kan känslor av förtvivlan och rädsla uppkomma under 

behandlingen. Dessa känslor kan skapa en sårbarhet och oförmåga att tänka klart (Salmon et 

al., 2012). 

 

Under cancerbehandlingen kan en osäkerhet infinna sig hos föräldrarna och en social isolering 

kan uppkomma om inte tillräcklig uppmärksamhet ges till föräldrarna. En känsla av att 

konstant behöva vaka över sitt barn är vanligt under behandlingen. Föräldrarna har ofta ett 

behov av att vara nära sitt barn, för att snabbt finnas där om något oväntat sker (Kelly & 

Kelly, 2013). Att få information om barnets behandling kan vara viktigt för föräldrarna. En 

del föräldrar tar på sig ansvaret att förstå viss kunskap för att lättare följa behandlingen. Det 

kan innebära att föräldrarna lär sig vissa enklare praktiska moment som kan underlätta för 

barnet. Detta kan exempelvis vara att lära sig hantera en central venkateter, vilket kan 

innebära att en del av behandlingen kan skötas i hemmet (ibid.). Som förälder kan det också 

kännas viktigt att få sina barn delaktiga i små beslut i den mån det är möjligt. Detta kan leda 

till att barnen blir mer samarbetsvilliga, vilket kan underlätta moment i behandlingen (Coyne, 
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Amory, Kiernan & Gibson, 2014). Under behandlingen förlitar sig föräldrarna till vården och 

personalens kompetens för att barnet ska få bästa möjliga vård. Att gå med på att barnet ska 

genomgå behandling är av stor vikt för överlevnad samtidigt som det kommer att vara en 

påfrestande period (Coyne et al., 2014). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien grundar sig på ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket innebär ett patientcentrerat 

vårdande, där fokus ligger på att lindra lidande och främja välbefinnande. Vårdvetenskapens 

mål är att stödja och stärka människans hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). För att 

förstå vårdvetenskapen använder författarna ett livsvärldsperspektiv, som innebär förståelse 

för hur individen upplever sin livssituation (ibid.). I studien vill författarna utifrån 

föräldrarnas livsvärld försöka förstå hur välbefinnande, lidande och hopp kan upplevas under 

behandlingstiden. 

 

Livsvärld 
Livsvärlden är personlig och unik och det är via denna som vi förstår oss själva och andra. 

Vårdaren ska utgå ifrån livsvärlden för att kunna ge ett individanpassat vårdande och för att få 

en ökad förståelse för individens upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och 

Segesten (2010) menar följande: ”Med livsvärlden som grund för vårdvetenskapen inkluderas 

alltid de närstående och vårdarnas perspektiv”(s.128). Föräldrarnas livsvärld kommer att 

påverkas när deras barn behandlas för cancer.  Det är därför viktigt att som vårdare se varje 

förälder som unik och inta ett öppet förhållningsätt för att förstå varje individs upplevelser 

under behandlingstiden (ibid.). 

 

Välbefinnande 
Välbefinnande är en subjektiv känsla och Rogers (1994) refererad i Willman (2014) menar att 

välbefinnande är det som värderas högt i livet och har olika innebörder för varje individ. Som 

förälder kan det vara svårt att uppleva välbefinnande när deras barn behandlas för cancer. Ett 

positivt tänkande och professionell hjälp från vårdare kan göra att välbefinnande kan upplevas 

trots den svåra situationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

         

 

Lidande 
Enligt Eriksson (1994), refererad i Wiklund (2014), hör lidandet till livet. Beroende på hur 

människan förhåller sig till sig själv och sin omvärld, så har lidandet olika innebörder för 

olika individer. Det finns tre olika typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidande kan uppkomma i det liv som människan erfar och kan bero på 

enskilda händelser eller rutiner i livet. Sjukdomslidande uppstår vid tillstånd av sjukdom och 

är kopplat till symtom och behandling (ibid.). Enligt Dahlberg (2002) refererad i Wiklund 

(2014) är vårdlidande något som skapas inom vården och som sjuksköterskan har till uppgift 

att förebygga. Föräldrarna kan uppleva samtliga typer av lidande och som 

allmänsjuksköterska är det viktigt att bekräfta och uppmärksamma individernas känslor för att 

minska lidandet (Stettenbacher, 1991, refererad i Wiklund, 2014).  

 

Hopp 

Att uppleva hopp är en nödvändighet och känslan finns alltid närvarande på något sätt i en 

människas liv. Vid svåra situationer kan hoppet visa sig tydligare och det kan då vara en 

drivkraft för framtiden (Parse, 1999, refererad i Willman, 2014). Hopp innebär att inte ge upp 
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och hoppet kan hjälpa individen att klara av jobbiga situationer (Willman, 1999, refererad i 

Willman, 2014). Hopp kan vara en viktig känsla för föräldrarna under behandlingstiden för att 

orka kämpa och ta sig igenom den svåra perioden. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

En vanlig orsak till att barn avlider i Sverige är på grund av cancer. Att barn drabbas av 

cancer beror sällan på yttre faktorer så som miljö och livsstil. Föräldrarna hamnar i en utsatt 

situation när deras barn drabbas av cancer och föräldrarna har en betydelsefull roll under 

behandlingstiden. För att man som sjuksköterska ska få en ökad förståelse för föräldrarnas 

upplevelser är det viktigt att utgå ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv för att lindra lidande 

och främja välbefinnande. Författarna vill utifrån föräldrarnas livsvärld försöka förstå hur 

välbefinnande, lidande och hopp kan upplevas under behandlingstiden. 

Föräldrarna lägger mycket fokus på deras barn under behandlingen, vilket kan göra att 

föräldrarna lätt kommer i skymundan. Detta kan leda till att de känner sig isolerade och ett 

onödigt lidande kan uppstå. Därför är det viktigt som sjuksköterska att bekräfta och 

uppmärksamma föräldrarnas livsvärld för att förstå deras upplevelser av behandlingstiden. 

Livsvärlden kan vara till stor hjälp för sjuksköterskor att få kunskap om för att kunna ge ett 

bra bemötande och en bra vård. Under behandlingen har sjuksköterskor en viktig roll i 

vårdandet och kan därför påverka hur föräldrar upplever behandlingstiden. 

 

Författarna anser att det råder brist på kunskap om föräldrarnas upplevelser under 

behandlingstiden. Som sjuksköterskor kan författarna komma att möta dessa föräldrar och det 

är därför betydelsefullt att få kunskap om upplevelserna för att underlätta i mötet med 

föräldrarna.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa föräldrarnas upplevelser under behandlingstiden av sitt cancersjuka barn. 

 

 

METOD 

Studien utgick ifrån en kvalitativ metod, då föräldrarnas upplevelser under behandlingstiden 

skulle belysas. Denna metod innebar att fokus lagts på individens upplevelser och 

erfarenheter. En strävan efter att uppnå individens förståelse av ett fenomen är ett mål inom 

den kvalitativa metoden. Resultatet presenterades utifrån självbiografier med hjälp av en 

manifest kvalitativ innehållsanalys (Friberg, 2012).  En induktiv ansats användes under 

analysgången, vilket innebar att innehållet i texterna blev till en ny helhet (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012).   

 

Datainsamling 
Självbiografier som föräldrar har skrivit från barnets behandlingstid låg till grund för studien. 

Författarna ville förstå föräldrarnas upplevelser i detalj och ta del av utförliga beskrivningar, 

vilket kan göras via biografier enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) refererad i 

Dahlborg-Lyckhage (2012). Självbiografierna söktes via Libris och stadsbibliotekets hemsida. 

Författarna valde att söka på självbiografier som fanns på Linnéuniversitetets bibliotek och på 



                                                                                                                                                                

5 
 

Växjö stadsbibliotek. Sökordet som valdes på Libris var ”Barncancer” och en avgränsning 

gjordes till svenska språket och bok. På stadsbibliotekets hemsida användes sökordet ”cancer” 

och avgränsningar gjordes till facklitteratur, svenska språket, bok och biografi (bilaga 1). 

Utifrån sökningen på Libris valdes tre självbiografier och ifrån sökningen på stadsbibliotekets 

hemsida valdes två självbiografier (bilaga 2).  

 

Urvalsförfarande 

Studiens resultat baserades på fem självbiografier, fyra från Sverige och en från USA, som 

svarade väl an på studiens syfte. Efter att ha läst sammanfattning och titel valdes fem 

självbiografier som visade sig vara skrivna av kvinnor, men där båda föräldrarnas perspektiv 

belystes. Självbiografierna valdes ut till studien utifrån inklusionskriterier, som var att de 

skulle vara skrivna av minst en förälder och att båda föräldrarnas perspektiv skulle beröras på 

något sätt samt att belysa barnets behandlingsperiod. Självbiografierna skulle vara skrivna på 

svenska och vara publicerade år 2004 eller senare. Barnen som drabbats av cancer skulle vara 

under 18 år men barnen i de valda självbiografierna var mellan ett och nio år. Författarna 

valde att exkludera självbiografier som barn själva hade skrivit och som var skrivna av 

syskon. Detta eftersom studien belyste föräldrarnas perspektiv under behandlingen av barnet 

och därmed motsvarade det inte syftet. 

 

Kvalitetsgranskning 

De valda självbiografierna granskades av båda författarna utifrån frågor för källkritik av 

tryckt text för att säkerställa texternas kvalité (bilaga 3) (Segesten, 2012). Författarna använde 

dessa frågor för att kolla att självbiografierna var av god kvalité, vilket författarna ansåg att 

dem var efter gjord kvalitétsgranskning. Därmed ansågs de lämpliga att användas i denna 

studie (bilaga 4).    

 

Dataanalys 

Studier kan göras utifrån en induktiv eller deduktiv ansats. Deduktiv innebär att studien görs 

utifrån något som redan är utarbetat, vilket inte var aktuellt utifrån studiens syfte. Denna 

studie grundade sig istället på en induktiv ansats, vilket innebar att författarna försökte så 

förutsättningslöst som möjligt analysera självbiograferna utifrån en kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  Det finns två olika sätt att analysera en kvalitativ 

text, vilka är genom ett latent och ett manifest analyssätt. Det latenta innebär att en tolkning 

görs av texten och det manifesta innebär att förstå det uppenbara som står i texten. Författarna 

använde en manifest innehållsanalys för att kunna ta del av föräldrarnas upplevelser under 

behandlingstiden, utan att någon tolkning skulle ske av texten (ibid.).  
 

Författarna utgick från Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) kvalitativa analysgång, där 

helhet blir till del för att slutligen bli till en ny helhet, det vill säga resultatet. Författarna 

använde en analysgång baserad på meningsenhet, kodenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori. En meningsenhet innebär den del av texten som är 

meningsbärande, det vill säga det som är relevant för studiens syfte. Kondenserad 

meningsenhet syftar till att förkorta meningsenheten genom en sammanfattning. En kod är en 

kort beskrivning av innehållet i meningsenheterna. Kategorierna och underkategorierna består 

av flera koder, som har ett innehåll som liknar varandra (ibid.).   

 

Självbiografierna lästes av båda författarna var och en för sig och meningsenheter i 

självbiografierna valdes ut enskilt. Detta för att varje författare skulle ta ut det som de själva 

tyckte var relevant för studien. Meningsenheterna jämfördes sedan mellan författarna och då 

framkom att både liknande enheter men även enheter som skiljde sig åt hade tagits ut. 
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Författarna gick sedan igenom meningsenheterna igen för att diskutera och välja ut vilka 

meningsenheter som var mest relevant för syftet. Under analysgången gick författarna tillbaka 

i självbiografierna för att kolla att citaten var korrekt avskrivna. Båda författarna 

sammanfattade tillsammans citaten till kondenserade meningsenheter för att därefter korta ner 

dessa till koder. Slutligen tog författarna ut kategorier och underkategorier för att få en 

komplett innehållsanalys (bilaga 5). Fokus har lagts på skillnader och likheter i texternas 

innehåll, vilket är betydelsefullt i en kvalitativ innehållsanalys (bilaga 6) (Lundman och 

Hällgren-Graneheim, 2012).   

 

Författarnas förförståelse 

Förförståelsen är det författarna tidigare vet om det som ska studeras. Detta innebär bland 

annat tidigare erfarenheter och förutfattade meningar författarna har kring ämnet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna reflekterade tillsammans över sin förförståelse innan 

studien påbörjades för att klargöra sin egen förförståelse, men även för att vara medvetna om 

varandras förförståelse. Ingen av författarna hade några tidigare erfarenheter kring barncancer 

och föräldrars upplevelser. En öppenhet hos författarna var viktigt genom analysprocessen, 

för att få ett tillförlitligt resultat som stämde överens med föräldrarnas upplevelser. 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskningsdeltagarnas hälsa, värdighet, integritet 

och självbestämmanderätt skyddas. Författarna har haft detta i åtanke under studiens gång. 

Dock hade föräldrarna som skrev självbiografierna själva valt att publicera sina berättelser 

och delge sina upplevelser och tankar. Författarna har inte förvrängt innehållet i 

självbiografierna eftersom citat användes. En försiktighetsåtgärd ska tas för att skydda 

forskningsdeltagarnas privatliv och personuppgifter. Då självbiografierna redan var offentliga 

behövdes inte hänsyn tas till sekretess (ibid.). 

 

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa föräldrarnas upplevelser under behandlingstiden av sitt 

cancersjuka barn. Resultatet som framkom kunde urskiljas i tre kategorier och åtta 

underkategorier (tabell 1). Kategorierna var känslor av maktlöshet, känslor av välbefinnande 

och känslor av delaktighet. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Känslor av maktlöshet -Att inte ha något val 

-Att leva i ovisshet 

Känslor av välbefinnande  -Att känna glädje 

-Att känna tacksamhet 

-Att leva i nuet 

-Att känna hoppfullhet 

-Att känna gemenskap 

Känslor av delaktighet -Att ta ansvar 
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Känslor av maktlöshet 

Att uppleva maktlöshet var något föräldrarna gjorde under behandlingstiden. De framträdande 

känslorna var att som förälder inte ha något annat val än att låta barnet genomgå 

behandlingarna. Föräldrarna upplevde också en oro och en ovisshet över vad dagen skulle 

innehålla och inför framtiden.  

 

Att inte ha något val 

Som förälder blev man tvungen att acceptera den nya vardagen som uppstod under 

behandlingstiden. Att ständigt uppleva en känsla av hjälplöshet över att se sitt barn lida och 

att inte kunna påverka det som händer under behandlingen var påfrestande för föräldrarna. Att 

inte finnas där vid alla behandlingar och att överlåta sitt barn till sjukvården kändes jobbigt. I 

dessa svåra situationer la föräldrarna all sin tillit till sjukvården för barnets bästa och upplevde 

att det inte fanns något annat val. Detta medförde känslor av att tappa kontrollen. Det gällde 

främst vid operation och strålning, då föräldrar inte kunde vara närvarande och ge den 

trygghet och det stöd som barnet behövde. 

 

” Jag kände mig som om jag ibland befann mig på en annan planet. Mardrömmarnas planet. 

Jag kände mig inte tillfreds med att jag accepterade att livet i Lund blev en vardag, men jag 

hade inget val.” (Milton, 2011, s.72) 

 

Att låta sitt barn genomgå svåra behandlingar gjorde att vissa föräldrar kände sig misslyckade 

över att de inte kunde skydda sitt barn från det onda. Det blev till en nödvändighet att 

genomgå det svåra eftersom föräldrarna kände att det inte fanns något annat val. Föräldrarna 

blev tvingade till att uppleva jobbiga och smärtsamma känslor i svåra situationer och fick 

kämpa för att orka med den nya vardagen som uppkom. Trots att föräldrarna inte hade något 

val och gjorde det bästa av situationen kunde en upplevelse av att inte räcka till infinna sig.  

 

” Vad skulle jag göra då? Lägga mig ned och dö?” (Edgardh, 2005, s.172) 

 

Att leva i ovisshet 

Föräldrarna upplevde rädsla över vad som skulle hända deras barn framöver. Känslor av 

förtvivlan hos föräldrarna över att inte finnas där för barnet och att inte klara av vissa 

situationer förekom. Att inte veta hur varje dag skulle se ut och vad den skulle innehålla 

gjorde att föräldrarna kände en oro och ovisshet. Trots längtan efter den vardagen som en 

gång var, fanns alltid ovissheten där över vad dagarna skulle innehålla. Byte av miljö kunde 

kännas betydelsefullt för föräldrarna, dock fanns alltid någon känsla av spänning i kroppen 

och upplevelser av att inte kunna slappna av. 

 

”Jag blev förtvivlad, det kändes som om jag inte skulle klara av det längre. Jag var rädd för 

vad som skulle hända.” (Wide-Karlsson, 2006, s.59) 

 

Under vissa behandlingar kunde föräldrarna känna en ovisshet över att de behövde lämna sitt 

barn i sjukvårdens händer. Många gånger var utgången oviss, vilket gjorde att föräldrarna 

ibland tvivlade på om de skulle klara av situationen. Det var jobbigt att inte vara vid barnets 

sida och att inte veta vad som skulle hända. Det fanns många frågetecken hos föräldrarna, 

bland annat kring hur behandlingarna skulle gå och hur barnets utveckling skulle komma att 

påverkas av behandlingarna.  
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Känslor av välbefinnande 

Trots att föräldrarnas barn var sjuk i cancer och genomgick behandlingar kunde föräldrarna 

känna välbefinnande. Dessa känslor kunde visa sig på flera olika sätt. Att skratta och känna 

glädje kändes viktigt för att föräldrarna skulle orka. En tacksamhet fanns över att vården 

försökte göra det så bra som möjligt för hela familjen. Välbefinnandet visade sig också i att 

leva i nuet och att känna hoppfullhet inför framtiden. Det kändes viktigt att ha en gemenskap 

med andra föräldrar i samma situation, med vårdpersonal och anhöriga. 

 

Att känna glädje 

Trots jobbiga behandlingsperioder upplevde föräldrarna stunder på sjukhuset som var fina och 

fyllda av glädje. Att försöka finna glädje under svåra behandlingstider var viktigt för 

föräldrarna för att göra den nya vardagen roligare och lättare. Som förälder kändes det härligt 

att se sitt sjuka barn skratta och ha roligt. Föräldrarna försökte hitta små positiva saker som 

gjorde att de orkade fortsätta kämpa trots påfrestande behandlingar. Detta kunde vara att finna 

glädje i små framsteg som barnet tog, både när det gäller behandling och även den kroppsliga 

utvecklingen.  

 

”Hannah kastade huvudet bakåt och skrattade. Jag skrattade jag med. Glädjen var så stor att 

den inte fick plats i hjärtat, det var härligt att se henne ha så roligt.” (Housden, 2003/2004, 

s.99-100) 

 

Att få vara tillsammans hela familjen var betydelsefullt för föräldrarna. Det upplevdes som en 

lättnad att känna gemenskap och kunna skratta tillsammans. Trots mörka stunder kunde 

känslor av välbefinnande upplevas av föräldrarna eftersom kärleken till familjen var så stark. 

Även under de mest intensiva behandlingsperioderna fanns utrymme att tillsammans uppleva 

glädje, och att ta tillvara på dessa stunder var viktigt och betydelsefullt. Välbefinnande kunde 

även upplevas genom att bara finnas där i barnets närhet. 

 

”När jag hörde våra skratt kände jag mig så lättad för att vi var tillsammans, att vi kunde 

uttrycka såhär mycket kärlek i en så svår situation.” (Housden, 2003/2004, s.59) 

 

Att känna tacksamhet  

Föräldrarna upplevde en tacksamhet över att barnen fick den hjälp som behövdes, trots att 

behandlingarna upplevdes som mycket jobbiga för föräldrarna. Det kändes också tacksamt att 

kunna få vård i hemmet, då vissa delar av behandlingen kunde utföras hemma. Vården gjorde 

allt för att underlätta och göra det så bra som möjligt för familjen, vilket uppskattades och 

kändes skönt för föräldrarna. Sjuksköterskan försökte många gånger underlätta moment i 

behandlingen genom att utföra det med humor, men då på ett professionellt sätt. Föräldrarna 

upplevde en tacksamhet över att detta lättade upp stämningen och gjorde barnet lugnare och 

mer avslappnad. Vissa föräldrar upplevde under olika situationer att det kändes skönt och 

tacksamt att få vara ensamma i det egna rummet på sjukhuset för att inte behöva förklara sin 

situation för andra som de kunde träffa utanför. 

 

”När jag såg hur den John jag kände kom tillbaka och hur hans kropp slutade att 

självsvåldigt bråka med honom blev jag tacksam för att han fått den behandling han fått.” 

(Edgardh, 2005, s.169) 

 

Att leva i nuet 
Under behandlingen kändes det betydelsefullt att fokusera på det som hände här och nu och 

att ta en dag i sänder. Genom att föräldrar tog dagen som den kom och gjorde det bästa av 
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situationen kunde svåra stunder underlättas. Att åka iväg och hitta på saker utanför sjukhuset 

gjorde att vissa föräldrar kom på andra tankar, vilket kändes skönt. Då kunde de leva för 

stunden och förtränga det svåra för ett tag. Att lämna vänner och anhörigas tankar och åsikter 

kring behandlingen åt sidan, var viktigt för vissa föräldrar för att kunna lägga all fokus på 

barnets behandling. Det kändes också betydelsefullt att leva i nuet tillsammans med sitt barn 

för att kunna klara av behandlingarna och kunna fokusera på det som var viktigt i stunden.   

Milton (2011) menar följande om att leva i nuet, ”Detta gjorde även oss föräldrar glada men 

vi fokuserade mer på vad som pågick här och nu” (s.82). 

 

Att fatta beslut kunde vara påfrestande för föräldrar. Det handlade om att fatta beslut som 

skulle påverka deras barn under behandlingen. Föräldrarna valde beslut utifrån den 

information de hade tillgång till i det aktuella tillfället och gjorde det bästa av det dem visste 

där och då, istället för att tänka för mycket på framtiden. Housden (2003/2004) upplevde 

följande, ”… fattade det bästa besluten vi kunde med den information vi hade tillgänglig” 

(s.70-71). 

 

Att känna hoppfullhet 

Det kändes viktigt för föräldrarna att känna hopp för att orka med behandlingstiden. För 

föräldrarna fanns det ett hopp om att behandlingarna skulle göra barnet friskt. Detta kändes 

nödvändigt för att de skulle klara av att ta sig igenom den svåra perioden av behandlingar. 

Vissa positiva besked under behandlingen kunde också inge hopp och få föräldrarna att inte 

sluta tro. Ett av dessa besked kunde vara att få utföra vissa behandlingar i hemmet och detta 

kunde öka känslan av hopp för framtiden. Milton (2011) menar följande angående positiva 

besked,”Ett besked som ingav hopp. En ganska oprövad medicin (cellgift) som man kunde ta 

per os (via munnen) i hemmet” (s.88). Att känna hopp inför framtiden kunde ge en styrka till 

att fortsätta kämpa och att kunna blicka framåt. Hopp kunde upplevas trots känslor av oro och 

en stressig tillvaro, då föräldrarna kunde se små saker som något positivt som kunde inge 

hopp. Detta kunde vara att barnet kunde äta upp en hel portion mat utan att må illa av det och  

ett besked om att ett provresultat var bra kunde också få föräldrarna att känna hopp över att 

behandlingen gjorde nytta.  

 

Att känna gemenskap 

Föräldrar upplevde att de var skönt att kunna prata med andra föräldrar som var i samma 

situation och som hade förståelse över det dem gick igenom. Detta underlättade eftersom en 

gemenskap uppstod och en avslappnad stämning upplevdes. Föräldrarna kunde då tillåta sig 

att ha kul trots den vardag som de befann sig i. Att kunna stötta och hjälpa varandra genom 

både glädje och sorg var betydelsefullt för att orka fortsätta kämpa. Det upplevdes positivt att 

inte bara prata om den svåra situation som föräldrarna befann sig i, utan även att kunna prata 

om annat för att komma på andra tankar kändes viktigt.   

”Snart började jag inse hur mycket jag faktiskt uppskattade att sitta med de övriga 

föräldrarna som ju var i samma situation som jag. Det är otroligt skönt att prata med dem 

som förstår! Då kunde jag också slappna av och ganska snart kunde jag tillåta mig att ha 

roligt, prata om annat än sjukdomar och skratta.” (Danielsson, 2012, s.127) 

 

Det upplevdes skönt att ha någon att prata med och att känna att någon brydde sig när 

påfrestningarna hos föräldrarna blev stora. En närvaro och att ha någon att dela sina känslor 

och tankar med betydde mycket. I vissa situationer räckte det med att någon bara fanns där för 

föräldrarna genom att visa sin närhet. Detta kunde gälla sjukvårdspersonal, men även 

anhöriga och vänner till föräldrarna. 

 



                                                                                                                                                                

10 
 

”Vi blev oerhört väl omhändertagna och det betydde mycket för oss. Några att stötta sig mot 

när man känner att benen inte bär.” (Milton, 2011, s.39) 

 

En trygghet kunde infinna sig hos några föräldrar över att känna att personalen alltid fanns där 

under sjukhusvistelsen. Det kändes skönt och tryggt att befinna sig på sjukhuset om något 

oväntat skulle hända och personalen kunde då snabbt vara på plats och hjälpa till. Samtidigt 

som det kändes skönt att komma ifrån sjukhuset och byta miljö fanns otryggheten alltid där 

över att de befann sig långt ifrån sjukhuset och personalen.  

 

”Det hade gått bra hemma. Alla var glada och upprymda. Samtidigt kändes det skönt att 

återvända till sjukhuset. Tillbaka till Linas trygghet. På sjukhuset var det bara att trycka på 

den röda knappen i rummet om något skulle hända.” (Wide-Karlsson, 2006, s.33) 

 

Känslor av delaktighet  
Föräldrarna kände att de ville vara delaktiga i behandlingen av deras cancersjuka barn 

eftersom dem vet bäst hur sitt barn fungerar. Detta underlättade och gjorde att föräldrarna 

kände att de hade kontroll över vad som pågick. Föräldrarna valde att ta ett ansvar och lära sig 

om barnets sjukdom, så att de kunde vara delaktiga i moment under behandlingen. 

Att ta ansvar 

Föräldrarna blev naturligt en del av behandlingen eftersom dem känner sitt barn bäst. Genom 

att de lärde sig sjukdomen och lärde sig att känna igen symtom, kunde föräldrarna bli säkrare 

på att hantera vissa situationer. Föräldrarna tog även på sig ett stort ansvar genom att de lärde 

sig vissa praktiska moment i behandlingen. Detta underlättade för barnet och gjorde att 

besöken på sjukhus blev färre. Samtidigt som föräldrarna gjorde allt för att barnet skulle bli 

friskt, skulle de också se till att deras barn kände livskvalité och att de upplevde en 

meningsfull vardag. 

 

”Det blev något lindrigare för Lina, men smärtorna och problemen kom alltid tillbaka. Vi 

lärde oss att känna igen symtomen. Vi blev säkrare och blev vana att hantera olika 

situationer.” (Wide-Karlsson, 2006, s.41) 

 

Vissa föräldrar upplevde ett kontrollbehov över sitt barn och ville veta allt som hände kring 

sjukdomen. Att föräldrarna var observanta på förändringar, stora som små, kunde vara 

betydelsefullt för att känna kontroll över sitt barn och sjukdomstillståndet under 

behandlingen. Föräldrarna kände ett behov av att hela tiden vara på sin vakt och att ständigt 

ha uppsikt över sitt barn. Det kunde vara att känna igen olika biverkningar från 

medicineringen till att vara uppmärksam på smärta hos barnet, för att då snabbt kunna åtgärda 

det genom att kontakta personalen. Känslor av delaktighet och att känna kontroll över 

situationen kunde göra att föräldrarna upplevde att de kunde hantera situationen trots den 

svåra tillvaron de befann sig i.  

 

”Jag kände behovet av att veta exakt vad de gjorde och varför. Jag var också uppmärksam på 

minsta förändring på Joel, positivt eller negativt.” (Danielsson, 2012, s.87) 

 

 

DISKUSSION  

Syftet med studien är att belysa föräldrarnas upplevelse under behandlingstiden av deras 

cancer sjuka barn. Resultatet av studien speglar sig utifrån föräldrarnas livsvärld och visar att 
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föräldrar upplever känslor av maktlöshet. Detta kan visa sig i form av att de inte har något val 

och blir tvungna att acceptera den nya vardagen som uppstår. Känslor av maktlöshet kan 

också visa sig i att föräldrarna lever i en oviss vardag genom att inte vet hur framtiden ska bli. 

Känslor av välbefinnande kan föräldrarna uppleva i form av glädje, tacksamhet och 

gemenskap. Föräldrarna upplever även välbefinnande i att ta tillvara på dagen och leva i nuet 

medan vissa föräldrar känner att hopp om framtiden ger välbefinnande. Föräldrarna tycker det 

är viktigt att vara delaktiga i sitt barns behandling och detta kan uppnås genom att ta ansvar. 

Resultatet av studien visar på att syftet har uppnåtts, då författarna anser att föräldrarnas 

upplevelser under behandlingstiden framgår. 

 

Metoddiskussion 
Val av metod stod mellan att använda självbiografier eller intervjuer. Dessa metoder ansågs 

lämpligast eftersom en kvalitativ ansats valts (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En kvalitativ ansats 

valdes då föräldrarnas upplevelser ska belysas, vilket är svårt att uppnå med en kvantitativ 

ansats (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En styrka i att använda självbiografier och intervjuer är att 

individerna själva väljer vad han eller hon vill dela med sig av. En fördel med självbiografier 

är att de har tid att sitta och fundera över sina upplevelser och kan skriva när de vill. Till 

skillnad från intervjuer där viss tidsbegränsning finns. En svaghet med att använda sig av 

självbiografier och intervjuer är att de kanske väljer att inte ta med all information. Intervjuer 

är av intresse då författarna träffar föräldrarna personligen och författarna kan ställa 

följdfrågor om något är oklart. Författarna ser problem med att använda intervjuer, då det kan 

vara svårt att få tag på informanter som vill ställa upp och som finns i närområdet. Vissa 

etiska problem kan också finnas, då det kan uppstå mycket känslor och kan skapa ett lidande 

hos föräldrarna. En litteraturstudie kan också väljas utifrån kvalitativa vetenskapliga artiklar 

enligt Axelsson (2012), denna metod väljs bort då författarna inte behärskar det engelska 

språket och därför finns en risk att resultatet förvrängs. Självbiografier väljs som metod i 

studien efter att författarna har diskuterat olika metoders för och nackdelar. 

 

En svaghet med studien är att pappans upplevelser inte framkommer tydligt eftersom 

självbiografierna som finns endast är skrivna av mammor. Detta påverkar resultatets 

överförbarhet, då syftet är att studera föräldrarnas upplevelser. Självbiografierna belyser dock 

båda föräldrarnas perspektiv till viss del genom att mamman skriver i ”vi-form”, vilket anses 

positivt för studien, då syftet är att belysa båda föräldrarnas upplevelser. De böcker som väljs 

ut anses ha ett innehåll där författarna får ta del av upplevelser under behandlingstiden, vilket 

motsvarar syftet.   

 

Det finns inte så många självbiografier i Växjö som passar till studiens inklusionskriterier. 

Författarna kan använda sig av andra sökord och andra avgränsningar än de som är valda, 

men detta ger inga träffar som passar in på inklusionskriterierna. En svaghet med studien är 

att enbart självbiografier som finns tillgängliga på Stadsbiblioteket och Universitetsbiblioteket 

i Växjö väljs ut. Urvalet av självbiografierna kan bli annorlunda om författarna inte enbart 

söker på självbiografier som finns tillgängliga i Växjö. Istället kan fjärrlån göras, men detta 

finns inte i åtanke när självbiografierna väljs ut. Detta kom författarna på i efterhand. Om det 

görs kanske självbiografier som är skrivna av pappor finns tillgängliga. En styrka i sökningen 

av självbiografier är att författarna får ner antalet träffar via avgränsningar. Detta gör att 

författarna kan gå igenom självbiografierna var och en för sig, för att kolla de titlar och 

sammanfattningar som finns för att inte gå miste om relevant material. 

Fyra av självbiografierna kommer från Sverige och en från USA, vilket enligt författarna 

utifrån syftet inte påverkar resultatet i någon större utsträckning, då upplevelser ska belysas. 

Detta eftersom behandlingen av barncancer i självbiografierna ser ungefär likadan ut och 
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författarna anser att eventuella små skillnader i behandlingar från USA och Sverige inte har 

någon betydelse i denna studie. Dock är det betydelsefullt att belysa att andra faktorer kan 

påverka upplevelserna av behandlingen länderna emellan, som exempelvis kulturella 

skillnader. Självbiografierna begränsas från år 2004 för att författarna vill ha relativt aktuella 

böcker. Detta för att öka resultatets giltighet, då forskningen inom barncancer går framåt och 

vården ständigt utvecklas (Björk, 2014). Författarna anser att föräldrars upplevelser under 

behandlingstiden kan komma att påverkas av att forskningen går framåt inom behandlingen 

av barncancer. Enligt författarna kan det exempelvis vara att behandlingarna kan skötas 

hemma i större utsträckning eller att behandlingstiden kan förkortas och biverkningar kan 

minska, vilket kan påverka upplevelserna. Resultatet stärks enligt författarna då 

självbiografierna begränsas inom vissa årtal. Något som också stärker resultatet är att en 

kvalitetsgranskning görs på de valda självbiografierna, vilket ökar trovärdigheten eftersom 

biografierna anses vara av god kvalité. 

 

Självbiografierna söktes utifrån ett ålderspann, där barnen ska vara under 18 år. Detta 

eftersom Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2012:776), 2 §, menar att definitionen på barn är 

människor under 18 år. Barnens åldrar är ett till nio i de böcker som valdes ut, vilket anses 

stärka resultatet. Författarna anser att yngre barn är mer beroende av sina föräldrar än äldre 

och att föräldrarnas upplevelse under behandlingen kan påverkas av detta. Eftersom det inte 

skiljer så mycket mellan barnens åldrar i böckerna så anser författarna att det stärker 

resultatet.  

 

Författarna för en diskussion kring resultatets överförbarhet och kommer fram till att en viss 

överförbarhet kan finnas. Liknande upplevelser kan finnas hos föräldrar i samma situationer. 

Det är dock viktigt att belysa att upplevelser är individuella och därför inte kan överföras till 

hela populationen.  

 

Meningsenheterna i böckerna väljs ut enskilt för att varje författare ska ta ut det som de själva 

tycker är relevant för studien. Detta stärker resultatet, då betydelsefulla meningsenheter inte 

kan missas i lika hög grad. När meningsenheterna jämförs mellan författarna framkommer att 

många av de enheter som väljs ut är liknande. Detta stärker trovärdigheten, då författarna har 

liknande uppfattningar om vilka enheter som är relevanta för studiens syfte. Under 

analysgången går författarna tillbaka i böckerna för att kolla att de tar med exakt det som står i 

böckerna för att försäkra sig om att det relevanta tas med. Båda författarna sammanfattar 

tillsammans citaten till kondenserade meningsenheter för att därefter korta ner dessa till 

koder. Sedan tar författarna ut kategorier och underkategorier för att få med det väsentliga, 

vilket är större chans att få när analysgången görs gemensamt. Författarna är medvetna om sin 

förförståelse under innehållsanalysen, dock kan detta omedvetet påverka analysprocessen. 

Författarnas förförståelse är att föräldrar inte upplever välbefinnande under behandlingstiden. 

Detta kan bidra till att författarna omedvetet bortser från välbefinnandet, men det kan också 

vara så att författarna omedvetet försöker hitta välbefinnande i självbiografierna.    

 

Resultatdiskussion 
Upplevelser av maktlöshet är en stor del i studiens resultat men är något som inte 

framkommer tydligt i tidigare forskning. Ett framträdande fynd är att föräldrar inte har något 

val och blir tvungna att acceptera den nya vardagen. Föräldrarna kan inte påverka det som 

sker under behandlingen och hamnar därför i en utsatt situation. Detta stärks av Schweitzer, 

Griffiths och Yatez (2012) samt Khoury, Huijer, och Doumit (2013) som menar att föräldrar 

är tvungna att anpassa livet efter barnets sjukdom utifrån barnets behov under behandlingen. 

Studiens resultat visar på att föräldrar blir tvungna att kämpa för att orka med den nya 
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vardagen som uppkommer, vilket stärks av McKenzie och Curl (2012) som belyser att 

föräldrar kan behöva prioritera om i den nya vardagen. Enligt Kelly och Kelly (2013) kan den 

nya vardagen som uppkommer leda till att anhöriga och arbetet åsidosätts. Detta kan innebära 

känslor av otillräcklighet, vilket stärker resultatet.  

 

Khoury, Huijer, och Doumit (2013) menar att föräldrar upplever en rädsla över framtiden och 

det okända, samtidigt som de lever i en oviss vardag. Detta belyser också resultat i studien, 

som visar att föräldrar upplever en rädsla över att inte finnas där för barnet och att inte klara 

av att se sitt barn genomgå behandlingarna. Studien visar också på vikten av att byta miljö för 

att komma på andra tankar, dock finns ständigt ovissheten där om något oväntat skulle hända. 

Det kan uppstå ett lidande hos föräldrarna över att inte finnas där för barnet under 

behandlingstiden och över att behöva se sitt barn lida. Det lidande som kan uppstå hos 

föräldrarna kan enligt Wiklund (2014) i detta fall vara ett livslidande på grund av barnets 

cancer.  

 

Studiens resultat visar på att föräldrar upplever välbefinnande bland annat i form av glädje 

och tacksamhet trots svåra behandlingsperioder. Enskär, Hamrin, Carlsson och Von-Essen 

(2011) betonar att det finns saker som istället kan leda till ett minskat välbefinnande hos 

föräldrarna. Detta är bland annat att de upplever oro för hur barnets framtid kommer att se ut 

och även den nya sjukhusmiljön och de nya rutinerna som följer påverkar. En slutsats av detta 

är att välbefinnande kan upplevas trots påfrestande behandlingar, men att det finns saker som 

kan påverka om välbefinnande kan upplevas. Författarna anser att den behandling barnet får 

är en faktor som kan påverka föräldrarnas välbefinnande.  

 

Studien påvisar att det är viktigt att kunna känna glädje och försöka hitta det positiva i 

situationen under behandlingen för att underlätta i vardagen. Detta stärks av Schweitzer, 

Griffiths och Yatez (2012), som poängterar att föräldrarna kan hitta glädje i det lilla och att 

begreppet lycka får en ny betydelse. Lyckan behöver inte finnas i de stora sakerna föräldrarna 

gör utan kan också finnas i de små framstegen som sker i vardagen. Däremot menar Salmon et 

al. (2012) att ett positivt tänkande kan vara svårt i situationer som föräldrarna går igenom.   

 

Att barnen vårdas i hemmet är något som föräldrarna i studiens resultat upplever som 

tacksamt och skönt. Dock finns en otrygghet hela tiden där över att befinna sig långt ifrån 

sjukhuset. Detta skiljer sig från Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow och Hallströms (2012) 

studie, som betonar att vård i hemmet gör att vissa föräldrar känner en trygghet. Detta för att 

det då finns en minskad risk för att barnet ska smittas av andra barn på sjukhuset. Tryggheten 

som föräldrarna upplever av vård i hemmet förstärks av att personalen kommer hem och 

hjälper till (ibid.). 

 

Schweitzer, Griffiths och Yatez (2012) menar att ett sätt för föräldrar att hantera vardagen och 

kunna utföra saker som måste göras, är att leva i nuet och att inte tänka för mycket på 

framtiden. Det gäller att acceptera situationen och leva för stunden för att kunna klara av 

problem som kan uppstå under behandlingstiden. Att göra det bästa av situationen och ta vara 

på livet anses viktigt för föräldrarna, och att åka iväg på semester med familjen är en 

betydelsefull del i detta (ibid.). Detta stärker studiens resultat som menar att det är 

betydelsefullt att komma ifrån sjukhusmiljön för att komma på andra tankar och att många 

föräldrar fattar beslut utifrån den informationen de har tillgänglig här och nu. 

 

Studiens resultat visar att känslor av hopp hos föräldrarna är viktigt för att orka med 

behandlingen. Detta understryker även Bally et al. (2014), som menar att hopp är något 
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kraftfullt som ger styrka för att orka med vardagen. Känslor av hopp hjälper föräldrarna att 

tänka positiva tankar, samt för att kunna fundera och planera framtiden. Detta stärker till viss 

del studiens resultat, som menar att positiva besked och små positiva saker kan stärka hoppet 

om framtiden. Något som också stärker studiens resultat, som Bally et al. (2014) poängterar är 

att föräldrar blir tvungna att acceptera sjukdomen och den behandling som barnet ska 

genomgå, för att hålla hoppet uppe.  

 

Enligt Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow & Hallström (2012) tycker vissa föräldrar att det är 

skönt att slippa möta andra föräldrar och barn som är i samma situation. De ser det som en 

lättnad över att slippa åka in till sjukhuset. Detta skiljer sig från resultatet i studien, där det 

framkommer att föräldrarna upplever att det känns skönt att dela tankar och känslor med 

föräldrar som befinner sig i samma situation. Det framkommer också att anhöriga har en 

betydande roll när det gäller det sociala stödet, vilket stärks av Enskär et al. (2011) och Bally 

et al. (2014). Dock menar Schweitzer, Griffiths och Yatez (2012) att det är bra med stöttning 

från anhöriga till viss grad, men att det kan bli för mycket. Författarna anser att det är 

betydelsefullt att anhöriga visar att de finns där, och visar sig tillgängliga om föräldrarna är i 

behov av stöd och samtal. Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010), som menar att 

föräldrar till barn behöver bli omhändertagna och få stöd. En slutsats av detta blir att 

föräldrarnas upplevelser av den sociala gemenskapen skiljer sig åt och det är upp till varje 

förälder att avgöra hur mycket stöd som anses bäst för dem. 

 

Något som framkommer i resultatet, som kan underlätta under behandlingstiden är att det 

känns viktigt för vissa föräldrar att lära sig om barnets sjukdom. Det är också betydelsefullt 

att vara observant på förändringar som sker hos barnet. Detta stärks av Schweitzer, Griffiths 

och Yatez (2012), samt Bally et al. (2014), som understryker att föräldrarna tycker det är 

viktigt att ta del av lättförståelig information. Detta för att få kunskap om sjukdomen och 

därmed kunna hantera behandlingen bättre. De belyser också att föräldrarna känner ett ansvar 

över att hela tiden övervaka och observera sitt barn, vilket även Kelly och Kelly (2013) 

betonar. Resultatet i studien visar också på att föräldrar tar på sig ett ansvar genom att lära sig 

praktiska moment i behandlingen. Detta för att slippa åka till sjukhuset, vilket kan underlätta. 

Kelly och Kelly (2013) menar istället att det underlättar för barnet om en del praktiska 

moment kan utföras av föräldrarna. Slutsatsen av detta blir att en positiv upplevelse kan finnas 

hos både föräldrarna och barnet om föräldrarna är insatta i behandlingen. Författarna anser att 

föräldrarnas grad av delaktighet kan påverkas av barnets ålder. Detta för att äldre barn kan 

vara mer delaktiga genom att utföra vissa praktiska moment i behandlingen mer självständigt, 

till skillnad från yngre barn som är mer beroende av sina föräldrar.  

 

Fortsatt forskning 

Det finns behov av mer forskning kring pappors upplevelser under behandlingstiden av deras 

cancersjuka barn. Detta för att kunna jämföra och se skillnader mellan mammor och pappors 

upplevelser för att kunna ge ett individuellt anpassat bemötande. Även mer forskning behövs 

kring upplevelser av maktlöshet och välbefinnande, då detta enligt studien är starka 

upplevelser som föräldrar känner under behandlingstiden. Författarna anser att dessa 

upplevelser är viktigt att ha kunskap om för att som sjuksköterska kunna bemöta föräldrarna 

på bästa sätt. Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att undersöka hur sjuksköterskan kan 

påverka föräldrarnas upplevelser av maktlöshet och välbefinnande under behandlingstiden.  
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Slutsats 
Studien visar att föräldrar upplever välbefinnande trots den påfrestande behandlingstiden. Det 

kan handla om att se glädje i det lilla samt att tänka positivt. En känsla av maktlöshet finns 

hos föräldrarna och kan visa sig i att inte ha något annat val än att acceptera den nya vardagen 

och genom att en ovisshet inför framtiden finns. Föräldrarna tar även på sig ett ansvar och 

känner sig skyldiga till att vara delaktiga i sitt barns behandling, för att känna kontroll över 

situationen.  

Sammanfattningsvis har sjuksköterskan en viktig uppgift för föräldrarna under behandlingen. 

Sjuksköterskan kan påverka upplevelserna genom att eventuellt minska känslorna av 

maktlöshet, bidra till ökade känslor av välbefinnande och påverka graden av delaktighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

16 
 

REFERENSER 
 

Axelssson, Å. (2012). Litterturstudie. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär, M. & Höglund-

Nielsen, B. (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (2. uppl., s.203-

220). Lund: Studentlitteratur AB.  
 

Baggott, C., Dodd, M., Kennedy, C., Marina, N., Matthay, K-K. Cooper, B-A. & Miaskowski, 

C. (2010). Changes in children’s reports of symptom occurrence and severity during a course 

of myelosuppressive chemotherapy. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27(6), 307–315. 

 

Bally, Jill M-G., Duggleby, W., Holtslander, L., Mpofu, C., Spurr, S., Thomas, R. & Wright, 

K. (2014). Keeping Hope Possible. Cancer nursing, 37(5), 363-372. 

 

Björk, O. (2014). Behandlingar. Hämtad 1 Oktober, 2014, från: 

http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/Barncancersjukdomar/Behandlingar/  

 

Björk, O. (2014). Diagnoser. Hämtad 12 Januari, 2015, från: 

http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/barncancersjukdomar/diagnoser/  

 

Björk, O. (2014). Forskning. Hämtad 5 December, 2014, från: 

http://www.barncancerfonden.se/forskning/  

Björk, O. (2014). Vad är barncancer. Hämtad 12 Januari, 2015, från: 

http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/barncancersjukdomar/Vad-ar-barncancer/  

 

Brehmer-Andersson, E. (2011). Tumörsjukdomar- neoplasi. I: Allmän Patologi – en 

introduktion (4. uppl., s.117-141). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Coyne, I., Amory, A., Kiernan. G., Gibson, T. (2014). Children´s participation in shared 

decision-making: Children, adolescents, parents and healthcare professionals´ perspectives 

and experiences. European Journal of Oncology Nursing, 18(3), 273-280. 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Dahlborg-Lyckhage. E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I Friberg, F. (Red.). 

Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s.161-172). 

Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Dahlborg-Lyckhage. E. (2012). Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. I 

Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. 

uppl., s.31-35). Lund: Studentlitteratur AB. 

Danielsson, G. (2012). Carpe Diem- himlen får vänta. Stockholm: BOOKS on DEMAND. 

 

Edgardh, I. (2005). Kan jag dö, mamma? Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB. 

 

Einhorn, S. & Sylwan, L. (2013). Vad är cancer? Hämtad 5 November, 2014, från: 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vad-ar-cancer/Vad-ar-cancer/ 

 

http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/Barncancersjukdomar/Behandlingar/
http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/barncancersjukdomar/diagnoser/
http://www.barncancerfonden.se/forskning/
http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/barncancersjukdomar/Vad-ar-barncancer/
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vad-ar-cancer/Vad-ar-cancer/


                                                                                                                                                                

17 
 

 Enskär, K., Hamrin, E., Carlsson, M. & Von-Essen, L. (2011). Swedish mothers and fathers 

of children with cancer: perceptions of well-being, social life, and quality care. Journal of 

Psychosocial Oncology, 29(1), 51-66. 

 

Fotiadou, M., Barlow, J-H., Powel, L-A. & Langton, H. (2008). Optimism and psychological 

well-being among parents of children with cancer: an exploratory study. Psycho-Oncology, 

17, 401-409. 

 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2. uppl., s.121-131).  Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Hansson, H., Kjaergaard, H., Schmiegelow K. & Hallström, I. (2012). Hospital-based home 

care for children with cancer: a qualitative exploration of family members’ experiences in 

Denmark. European Journal of Cancer, 21, 59–66. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). Hämtad 1 December, 2014, från: 

http://www.slf.se/Forbundet/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/  

Houdsen, M. (2004). Flickan med de röda skorna- Berättelsen om min älskade flickan som 

dog i cancer (D. Mena-Berlin, övers.). Malmö: Bra böcker. (Originalarbete publicerat 2003) 

 

Kelly, P. & Kelly, D. (2013). Childhood cancer-parenting work for British Bangladeshi 

families during treatment: An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, 

50(7), 933-94. 

 

Khoury, M-N., Huijer, H. A-S. & Doumit M. A-A. (2013) Lebanese parents’ experiences with 

a child with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 17(1), 16-21. 

 

Kogner, P., Gustafsson, G., Henter, J-I., Heyman, M., Holm, S., Jakobson, Å., Pal, N., & 

Söderhäll, S. (2008). Pediatrisk onkologi. I: Ringborg, U., Dalianis, T., & Henriksson, R. 

(red.). Onkologi (s.534-560). Stockholm: Liber AB. 

 

Lundman, B. & Hällgren Granheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär, M. & 

Höglund-Nielsen, B. (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (2. 

uppl., s.187-201). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Matziou, V., Servitzouglou, M., Vlahioti, E., Deli, H., Matziou, T., Megapanou, E. & 

Perdikaris, P. (2013). The opinion of Greek parents on the advantages and disadventages of 

the outpatient pediatric oncology setting. European Journal of Oncology Nursing, 17, 739-

744.  

 

McKenzie, S-E. & Curle, C. (2012). ’The end of treatment is not the end’: Parents 

experiences of their child´s transition from treatment for childhood cancer. Psycho-Oncology, 

21(6), 647-54. 

 

Milton, H. (2011). En ängel till låns. Tyresö: Sivart förlag. 

 

Salmon, P., Hill, J., Ward, J., Gravenhorst, K., Edenand, T. & Young, B. (2012). Faith and 

Protection: The Construction of Hope by Parents of Children with Leukemia and Their 

http://www.slf.se/Forbundet/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14623889


                                                                                                                                                                

18 
 

Oncologists. The Oncologist, 17(3), 398-404. 

 

Schweitzer, R., Griffiths, M. & Yates, P. (2012). Parental experience of childhood cancer 

using Interpretative Phenomenological Analysis. Psychology & Healthy, 27(6), 704-20. 

 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I Friberg, F. (Red.). Dags för uppsats- vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s.47-56). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

SFS 2012:776. Socialtjänstlagen. Hämtad 12 November, 2014, från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/  

 

Shortman, L-I., Beringer, A., Penn, A., Malson, H., Lowis, S-P & Sharples, P-M. (2013). The 

experience of mothers caring for a child with a brain tumour. Child: Care, Health & 

Development, 39(5), 743-9. 

 

Walker, A-J., Johnson, K-P., Miaskowski, C. & Gedaly-Duff. V. (2012). Nocturnal Sleep–

Wake Parameters of Adolescents at Home Following Cancer Chemotherapy.  Biological 

Research for Nursing, 14(3), 236-24. 

Walker, A-J., Pongsing, Y., Nail, L., Nail. L., Pedhiwala, N., Leo, M., Price, J., Lee, K. & 

Gedaly-Duff, V. (2011). Sleep-wake patterns of school-age children and adolescents before 

diagnosis and during induction chemotherapy for acute lymphocytic leukemia. Journal of 

Pediatric Nursing, (26), e37–e4. 

 

Wallberg, B. (2014). Cytostatikabehandling. Hämtad 6 Novermber, 2014, från: 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Undersokningar-och-

behandlingar/Behandlingar/Cytostatikabehandling/  

 

West, S-L., Gassas, A., Schechter, T., Egeler, R-M., Nathan, P-C. & Wells, G-D. (2014). 

Exercise Intolerance and the Impact of Physical Activity in Children Treated With 

Hematopoietic Stam Cell Transplantation. Pediatric Exercise Science, 26, 358-364. 

 

Wide-Karlsson, A. (2006). ”Det är ju cancer”: Om att fylla vår dotters dagar med liv. 

Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag. 

 

Wiklund, L. (2014). Lidande- en del av människans liv. I  Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s.269-295). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I Edberg, A-K. & Wijk, H. (Red.). 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (2. uppl, s.37-51).  Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Woodman, H. (2013). Put yourself in their shoes. The vulnerability of children and their 

families when attending for radiotherapy treatment: The role of the specialist pediatric 

radiotherapy radiographer. Radiography, 19, 311-314. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Undersokningar-och-behandlingar/Behandlingar/Cytostatikabehandling/
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Undersokningar-och-behandlingar/Behandlingar/Cytostatikabehandling/


                                                                                                                                                                

 
 

Sökschema för självbiografierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Libris Barncancer 

 

*Svenska språket 

97 

 

67 

 

 

0 

 Barncancer 

 

*svenska språket 

 

*bok 

97 

 

67 

 

 

52 

 

 

 

 

 

3 

Växjö 

stadsbiblioteks 

hemsida 

Cancer 247 0 

 Cancer 

 

*facklitteratur 

 

*svenska språket 

 

*bok 

 

*biografi 

247 

 

174 

 

142 

 

122 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

                                     Bilaga 1 



                                                                                                                                                                

 
 

Översikt av självbiografierna 

 

Titel Författare Årtal Sammanfattning 

Carpe Diem- himlen 

får vänta 

Gunilla Danielsson 2012 

 

Genom mammans berättelse får 

läsaren följa Joel som drabbas av 

Leukemi vid 18 månaders ålder och 

får ett återfall vid fem års ålder. 

Gunilla berättar om hur cancern har 

påverkat föräldrarna och om vikten 

av att ha ett positivt tänk. 

Kan jag dö, mamma? Ingrid Edgardh 2005 

 

Läsaren får följa en familjs kamp 

mot cancern, som drabbar femåriga 

John. Hur påverkas familjen av en 

livshotande sjukdom och var hämtar 

man kraften? 

Flickan med de röda 

skorna-berättelsen 

om min älskade 

flicka som dog i 

cancer 

Maria Housden 2004 

 

Maria Housden bor i New York 

med sin familj när hennes treåriga 

dotter Hanna drabbas av cancer i 

njurarna. Mamman berättar om hur 

tillvaron och livet plötsligt 

förändras och hur detta påverkar 

familjen, genom sorg och glädje. 

”Det är ju cancer” – 

om att fylla vår 

dotters dagar med liv 

Anki W.Karlsson 2006 En bok om Lina sex år, som 

drabbas av Leukemi och får återfall 

två gånger. Läsaren får följa 

behandlingstiden, då familjen kastas 

mellan känslor av hopp och 

förtvivlan.  

En ängel till låns Humlan Milton 2011 Ettårige Calle drabbas av en 

hjärntumör, vilket får hela familjen 

att gå sönder. Mamman berättar om 

kampen mot döden och hur det är 

att leva när livet inte blir som man 

har tänkt. 
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Frågor till kvalitetsgranskningen av självbiografierna enligt Segesten (2012, s.54) 

Följande frågor ställdes för att kritiskt granska självbiografierna: 

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

populärvetenskap osv? 

- Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bilaga 3 



                                                                                                                                                                

 
 

 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna 

 

Titel 

 

Författare 

 

Tryckt år 

Ansvarig 

utgivare 

 

 

 

Litteratur 

form 

& 

Kvalitets - 

granskning 

 

Vem är 

författaren 

och varför har 

självbiografin 

skrivits? 

 

På vilket sätt kan 

jag 

använda denna text 

för detta arbete? 

 

 

Carpe Diem- 

himlen får 

vänta 

 

Gunilla 

Danielsson 
 

2012 

Books on 

Demand 

Självbiografi 

 

Granskad av 

förlaget 

Gunilla, mamma 

till sonen Joel 

och skrev 

själbiografin för 

att dela med sig 

av sina 

erfarenheter.  

Bokens innehåll 

svarade an på 

studiens syfte, då 

Gunilla skriver med 

betoning på 

behandlingstiden. 

Kan jag dö, 

mamma?   

 

 

Ingrid 

Edgardh 

 

2005 

Alfabeta 

bokförlag AB 

Självbiografi 

 

Granskad av 

förlaget 

Ingrid är mamma 

till John. Hon 

skrev 

självbiografin för 

att dela med sig 

av sina tankar 

och för att 

eventuellt kunna 

hjälpa andra 

föräldrar som är i 

samma situation.  

Ingrid skriver om 

den långa sjukdoms- 

och 

behandlingsperioden, 

vilket är relevant för 

studiens syfte. 

Flickan med 

de röda 

skorna-

berättelsen om 

min älskade 

flicka som dog 

i cancer  

 

Maria 

Housden 

 

2004 

 

Bra Böcker 

AB 

Självbiografi 

 

Granskad av 

förlaget 

Maria är mamma 

till Hanna. Hon 

bor i New York 

och är författare. 

Hon föreläser för 

sjukvårdspersonal 

och studenter. 

Hon vill ge tröst 

till de som lider 

och ge 

inspiration. 

Läsaren får ett bra 

föräldraperspektiv på 

hur det är att lev med 

ett barn med cancer 

under behandling.  

”Det är ju 

cancer” – om 

att fylla vår 

dotters dagar 

med liv  

 

Hjalmarsson & 

Högberg 

bokförlag 

Självbiografi 

 

Granskad av 

förlaget 

Anki är mamma 

till Lina. 

Mamman 

studerar till 

sjusköterska 

under tiden hon 

Läsaren får följa 

familjen under två 

och ett halvt år under 

behandlingen. 

Självbiografins 

innehåll svarade väl 
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Anki 

W.Karlsson 

2006 

 

skriver boken. 

Självbiografin är 

skriven främst för 

familjen.  
 

an på studiens syfte. 

En ängel till 

låns  

Humlan 

Milton 

Sivart förlag 
 

Självbiografi 

 

Granskad av 

förlaget 

Humlan är 

mamma till Calle.  

Boken är skriven 

för att hjälpa 

människor i 

liknande 

situationer och 

för att skapa 

förståelse för 

läsaren.  

Läsaren får en god 

förståelse för hur det 

är att leva med ett 

barn som har cancer, 

under 

behandlingstiden. 

Detta svarade också 

an på syftet som 

valts i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 
 

 

Exempel ur innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”När utgången var 

oviss tvivlade jag 

många 

gånger…Det 

lidande han(sonen) 

fick utstå utan att 

varken han eller vi 

hade någon 

möjlighet att 

välja.”  

Tvivlade många 

gånger…lidandet 

han fick utstå 

utan någon 

valmöjlighet 

Lidande utan 

någon 

valmöjlighet 

Inget val Känslor av 

maktlöshet 

”…blev förtvivlad, 

det kändes som om 

jag inte skulle klara 

av det längre. Jag 

var rädd för vad 

som skulle hända.”  

Förtvivlan över 

att inte klara av 

det och rädslor 

över vad som 

skulle hända 

Förtvivlan och 

rädsla inför 

framtiden 

Ovisshet Känslor av 

maktlöshet 

”…fanns även fina 

och glada stunder 

även på 

sjukhuset…han 

växte och 

kämpade…se 

honom köra 

runt…men en 

boddy car....en av 

de glada 

stunderna.”  

Även fina och 

glada stunder på 

sjukhuset. 

Finna glädje i 

det svåra 

Glädje Känslor av 

välbefinnande 

”…är man så 

mycket på sjukhus 

är varje minut i 

hemmiljö 

fantastiskt skönt.”  

Varje minut i 

hemmiljö är 

fantastiskt skönt. 

Skönt med 

hemmiljö 

Tacksamhet Känslor av 

välbefinnande 

”…beredda att göra 

allt som stod i vår 

makt för att hitta 

ett sätt att bota 

henne samtidigt 

som vi skulle ge 

kvalitét och 

innehåll…”  

Allt i sin makt 

för att hitta ett 

sätt att bota 

henne och ge 

kvalitét och 

innehåll… 

Gjorde allt 

dem kunde 

Ansvar 

 

Känslor av 

delaktighet 

”…tog på oss 

väldigt mycket som 

många andra 

föräldrar överlåter 

till 

Kärleken till vår 

son gjorde att vi 

tog på oss 

mycket som 

andra överlåter 

Tog på oss 

mycket ansvar 

Ansvars-fulla Känslor av 

delaktighet 
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personalen…gjorde 

vi av kärlek till vår 

son; vi försökte 

skapa så mycket 

trygghet vi bara 

kunde i en otrygg 

situation.”  

till personalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 
 

 

Kategorier och underkategorier i respektive bok- skillnader och likheter 

 

 

 

Självbiografi: 

Carpe 

Diem- 

Himlen får 

vänta 

”Det är ju 

cancer”-Om 

att fylla vår 

dotters dagar 

med liv 

En ängel till 

låns 

Flickan med de 

röda skorna 

Kan jag dö, 

mamma? 

Känslor av 

maktlöshet 

X X X X X 

Att inte ha 

något val 

X X X X X 

Att leva i 

ovisshet 

X X X X  

Känslor av 

välbefinnande 

X X X X X 

Att känna 

glädje 

X X X X X 

Att känna 

tacksamhet 

X    X 

Att känna 

trygghet 

 X    

Att leva i nuet   X X X 

Att känna 

hoppfullhet 

 X X  X 

Behov av stöd X X X X X 

Känslor av 

delaktighet 

X X X X X 

Att ta ansvar X X X X X 
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