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Abstrakt 

“Kan man säga upp sig från att vara cancermamma?” 

- En empirisk studie 

Bakgrund: Föräldrar till cancersjuka barn upplever ångest, oro, att det möter det 

okända och tappar kontrollen över sin situation. Det finns hopp hos föräldrar och en 

strävan att vara optimistisk. Föräldrar försöker återta kontrollen över vardagen och 

anpassa sig till den nya tillvaron. De får en fysisk och emotionellt krävande roll i 

omhändertagandet av sitt barn. Skrivandet har fått en central roll i samhället, där 

bland används bloggar till att berätta sina upplevelser av sjukdom.  

 

Syfte: Att beskriva upplevelsen av att ha ett cancersjukt barn som den framställs i 

bloggar skrivna av föräldrar.  

 

Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats där fyra bloggar som svarade på syftet 

valdes ut. En kvalitativ innehållsanalys gjordes och materialet sammanställdes till 

underkategorier och kategorier. 

 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med sammanlagt elva 

underkategorier. Föräldrarna beskrev upplevelsen som ljusglimtar trots en krävande 

vardag, omställning i vardagen, vaksam förälder och att se sitt barn sjukt i cancer.  

 

Konklusion: För att minska bristerna och missförstånden i omvårdnaden krävs god 

information som ges på ett ändamålsenligt sätt. Mer kunskap och förståelse för 

föräldrars upplevelse behövs. Bloggar kan användas som ett verktyg i omvårdnaden 

för att öka kunskap och förståelse hos sjuksköterskor.  

 

Nyckelord: Cancersjukt barn, föräldrar, upplevelse, föräldrabloggar.  

 

 

 



 
 

Abstract 

"Can you resign from being a cancer mom?" 

- An empirical study 

Background: Parents to children with cancer experience anxiety and distress. They 

feel that they face the unknown and lose control over their situation. However, there 

is also hope among the parents and an ambition to maintain optimistic. Parents try to 

resume control of everyday life and adapt to the new way of being. This causes a 

physicaly and emotionally demanding role to the parents in the care of their children. 

Writing has a central role in society, where blogs are also used to express the 

experience of illness and to share with others. 

 

Aim: Describe the experience of having a child with cancer as it is narrated in 

webblogs written by parents. 

 

Method: Empirical study with qualitative approach. A qualitative content analysis 

was made and the material compiled into subcategories and categories. 

 

Results: The analysis resulted in four catergories with eleven subcategories. Parents 

narrated the experience as gleams of light despite a demanding living, readjustment 

in daily life, becoming a viligant parent and witness their child with cancer. 

 

Conclusion: To decrease the deficiency and misunderstandings in health care good 

information given in appropriate manner is required. More knowledge and 

understanding of parents experience are required. Webblogs may be used as a tool to 

increase knowledge and understanding among nurses. 

 

Keywords: Childhood cancer, parents, experience, parental blogs. 
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1.   Bakgrund 

1.1 Föräldrars upplevelser och roll när ett barn har cancer 

När ett barn diagnostiseras med cancer ersätts det trygga vardagslivet med rädsla, 

ovisshet, kaos och ensamhet (Björk, Wiebe och Hallström 2005). Det blir en 

chockerande och stressfull upplevelse (Gibbins, Steinhardt och Beinart 2012). 

Föräldrar upplever overklighetskänslor, maktlöshet och att marken rasar under deras 

fötter. Det som tidigare varit ett normalt liv blir annorlunda. Familjen känner sig 

sårbar och hamnar i det okända (Björk, Wiebe och Hallström 2005). 

Det är vanligt att föräldrar känner sig skyldiga till barnets sjukdom (Gibbins, 

Steinhardt och Beinart 2012) och de ifrågasätter varför barnet fått sjukdomen. 

Essentiella frågor finns och byter av med osäkerheten om barnet kommer att överleva 

diagnosen (Björk, Wiebe och Hallström 2005).  

 

Om sjukdomsförloppet avviker från det förväntade, barnet får nya läkemedel eller 

visar tidiga symtom under behandlingsperioden, uppkommer ofta oro och ångest hos 

föräldrarna (Björk, Wiebe och Hallström 2009). Ångest uppkommer av diagnosen 

och behandlingen (Gibbins, Steinhardt och Beinart 2012). Samtidigt som föräldrar 

strävar efter att behålla ett positivt fokus, finns det en rädsla att barnet ska dö (Björk, 

Wiebe och Hallström 2005). Föräldrar sätter sina egna behov åt sidan och sätter sitt 

barn i fokus (Gibbins, Steinhardt och Beinart 2012).  

 

Föräldrar får en fysisk och emotionellt krävande roll, att stötta barnet emotionellt, 

prata och agera för barnets talan (Pyke-Grimm et al. 2006). De vill ha kunskap om 

sitt barns sjukdom och behandling. Detta för att kunna vara involverade i barnets 

vård, ta beslut (Gibbins, Steinhardt och Beinart 2012, Pyke-Grimm et al. 2006) och 

kunna känna kontroll över situationen (Gibbins, Steinhardt och Beinart 2012). I 

stressfyllda situationer underlättar det att ha kunskap om sjukdomen när föräldrar 

ska fatta beslut (Pyke-Grimm et al. 2006) eller i samtal med vårdpersonalen för att 

känna sig delaktiga i barnets vård (Björk, Wiebe och Hallström 2005). När barnet är 

modigt känner föräldrarna en lättnad, tröst och tacksamhet (Ångström-Brännström 

et al. 2010) vilket hjälper dem att tänka positivt och hantera situationen lättare (Flury 

et al. 2011).  
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Trots den livshotande sjukdomen försöker familjer leva ett normalt liv med hopp och 

optimism i fokus (Björk, Wiebe och Hallström 2005). Omtänksamhet från 

omgivningen ger trygghet till familjer (Ångström-Brännström et al. 2010). Föräldrar 

värdesätter att bli erbjuden stöd och de finner styrka i att andra familjer kan ha det 

värre (Björk, Wiebe och Hallström 2009). Hemmavistelse ger föräldrar hopp om en 

framtida normal vardag, de ger dem tröst och ny energi (Ångström-Brännström et al. 

2010). 

 

1.2 Skrivandets betydelse vid traumatisk händelse 

Skrivandet har betydelse när traumatiska händelser inträffat. De skrivna 

berättelserna kring händelser blir en säker plats att samla alla sina känslor på (Fredal 

och Martino 2014). Det har visats att uttrycka sig i text påverkar hälsan positivt, både 

den fysiska och psykiska hälsan (Baikie och Wilhelm 2005).  

 

När den som skriver sätter det genomgripande av situationen i text utformas 

upplevelsen på ett bättre sätt. Genom skrivandet kan föräldrar beskriva sina tankar 

och känslor om deras barns sjukdom samt koppla samman händelser med känslor 

(Fredal och Martino 2014). Ibland används bloggar för att uttrycka sina upplevelser 

av sjukdomen och berätta om dem. Heilferty (2009) beskriver illnessblog, på svenska 

sjukdomsblogg, som en berättelse av sjukdom som uttrycks online. Skribenten till 

bloggen kan vara drabbad av sjukdom eller en anhörig till den som drabbats. Genom 

att skriva om sjukdomen får skribenten kontakt med läsare via internet och detta 

tillåter ett utbyte av information, ideér och känslor mellan skribenten och de som 

läser bloggen. Bloggarna skrivs för att berätta om stress, förändringar av identiteten 

och osäkerheten som följer med en sjukdom. Anhöriga och främlingar följer med i 

berättelsen om upplevelsen av sjukdomen för att stötta och hjälpa den drabbade 

skribenten (Heilferty 2009). 

 

1.3 Barncancer 

Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige (Barncancerfonden 2015, Henter 

och Björk 2012, 491). En tredje del av barnen som drabbas får leukemi, en tredjedel 

får hjärntumörer och den sista tredjedelen fördelas på övriga cancersjukdomar som 

t.ex. lymfom (Henter och Björk 2012, 491-492). Leukemi är den vanligaste maligna 
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sjukdomen hos barn. Den delas upp i två olika former, akut lymfatisk leukemi, som är 

den vanligaste formen, och akut myeloisk leukemi (Henter och Björk 2012, 495).  

 

De tre vanligaste behandlingstyperna hos barn är strålbehandling, cytostatika och 

operation. Strålbehandling har god effekt på tumörer och med den moderna tekniken 

kan behandlingen riktas specifikt mot den aktuella tumören. Vid leukemi kan 

cytostatika användas som kurativ behandling. Cytostatika kan också användas 

preoperativt vid solida tumörer, göra tumörer tillgänglig för terapi, postoperativt för 

att eliminera tumörrester och mikrometastaser eller i ett palliativt syfte för att till 

exempel lindra smärta. De maligna tumörer som är belägna utanför CNS behandlas 

med cytostatika innan operation. Cytostatikan gör att tumören blir mer lättåtkomlig 

vid operation och komplicerade kirurgiska åtgärder minskas (Henter och Björk 2012, 

494). 

 

1.4 Problemformulering - Syfte 

Föräldrar till barn med cancer pendlar mellan att känna rädsla, ovisshet, kaos och 

ensamhet (Björk, Wiebe och Hallström 2005). Familjer försöker leva ett normalt liv 

med hopp och optimism i fokus (Björk, Wiebe och Hallström 2005). I allt detta har 

det setts att uttrycka sig i text påverkar hälsan positivt, både den fysiska och psykiska 

hälsan (Baikie och Wilhelm 2005).  

 

Ibland används bloggar för att uttrycka sina upplevelser av sjukdomen. Skribenten 

till bloggen kan vara drabbad av sjukdom eller en anhörig till den som drabbats 

(Heilferty 2009). Idag är det vanligt att skriva blogg om att vara förälder till ett 

cancersjukt barn. Vad är det som föräldrar skriver? Vad upplever de när barnet är 

drabbat av cancer? Kan vi som sjuksköterskor använda detta som ett verktyg till att 

förbättra omvårdnaden av föräldrar till cancersjuka barn?  

 

Studier inom detta område saknas och därför är syftet med denna studie att beskriva 

upplevelsen av att ha ett cancersjukt barn som den framställs i bloggar skrivna av 

föräldrar. 
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2.   Metod 

En kvalitativ metod användes för att beskriva upplevelsen av att ha ett cancersjukt 

barn som den framställs i bloggar skrivna av föräldrar. Dessa bloggar togs ut med 

hjälp av Svenska Google. Vi analyserade bloggar skrivna av föräldrar till cancersjuka 

barn och utifrån detta beskrev deras upplevelse. 

 

2.1 Urval av bloggar 

Bloggarna var skrivna av föräldrar eftersom det som söktes var föräldrarnas 

upplevelse av att ha ett cancersjukt barn, och hur den framställdes i bloggar. Barnet 

skulle vara i förskoleåldern (1-5 år), eftersom föräldrarna har ett stort ansvar i den 

åldern. Kriteriet att barnet skulle vara under behandling var för att under en 

behandlingsperiod har det visats att det blir psykiskt och fysiskt påfrestande för 

föräldrar. Bloggen skulle vara skriven på svenska för att vi ska skulle kunna analysera 

materialet bättre och förstå lättare. Ett viktigt inklusionkriterium var att ta hänsyn till 

att bloggen var öppen. Var bloggen låst kunde vi inte använda den, utan att få ett 

medgivande från skribenten till bloggen, i studien. Var bloggen öppen, det vill säga 

inget lösenord krävdes för att kunna läsa den (Salzmann-Erikson och Eriksson 2012), 

var det en allmän text och kunde användas i studien. Bloggar om hur det var efter att 

barnet avlidit skulle inte att svara på syftet, och exkluderas därför. Likaså där barnet 

var friskförklarat från cancern. Vi analyserade inte kommentarer i bloggen eller 

bilder och dess undertexter. 

 

Bloggarna söktes fram i Svenska Google med sökorden: barncancerblogg och 2015. Vi 

använde oss av de bloggar vi fann på de fyra första sidorna. Eftersom de första 

träffarna på sökmotorn är de mest relevanta till det som matchar sökordet. Det första 

vi betraktade var bloggarnas namn, hade de relevanta namn för de bloggtyper vi sökte 

efter lästes profilen för bloggen igenom. Bloggarna lästes sedan igenom för att 

undersöka om den gick att använda i studien relaterat till syftet, inklusions- och 

exklusionskriterier, kontinuitet i inläggen etcetera. Stämde det överens valdes en 

månad ut som lästes. Den månad som hade flest inlägg valdes. En av bloggarna hade 

två månader med lika många inlägg, där valdes den månad som var närmast i tid. De 

bloggar som valdes ut var de där det fanns frekventa uppdateringar med ett 

minimum på åtta inlägg per månad, detta för att kunna få tillräcklig med material att 
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analysera (Salzmann-Erikson och Eriksson 2012).  Av det material som analyserades 

skrevs tre av fyra bloggar av mammor, den fjärde bloggen skrevs av en pappa. 

 

Efter att en pilotstudie gjorts på denna metod räknade vi med att uppnå ca 50 A4 

sidor bloggmaterial att analysera. Pilotstudien gjordes för att undersöka om 

materialet räckte till för att göra denna studie och om metoden skulle fungera.  

Materialet som samlades in var ca 30 000 ord, där typsnittet var Georgia storlek 12 

och radavstånd 1,5. 

 

2.2 Datainsamling 

När texten sammanställdes markerades all text från de inlägg i den månad som valts 

ut, sedan kopierades den texten och klistrades in i ett tomt dokument. För att inte 

samma material skulle tas ut två gånger tog vi var sin blogg och kopierade materialet. 

När texten kopierades från bloggen skrev vi ned följande; när vi tog ut texten från 

bloggen, länken till inläggen och hur många inlägg det var (Se bilaga 1). För att vid en 

uppföljande studie kunna se om inlägg redigerats eller tagits bort i bloggen. 

 

2.3 Analys 

En manifest innehållsanalys av bloggarna genomfördes (Graneheim och Lundman 

2004). Texten kopierades in till ett tomt dokument. Där togs alla bilder bort samt 

kommentarer till bilderna och endast text fanns kvar (Salzmann-Erikson och 

Eriksson 2012).  

 

Vi läste igenom bloggarna, separat och tillsammans, ett par gånger. När bloggarna 

hade lästs igenom markerades det relevanta relaterat till syftet. Meningar eller ord 

som hörde ihop togs ut, så kallade meningsbärande enheter (Graneheim och 

Lundman 2004). Tillsammans diskuterade vi kring meningarna som tagits ut, 

därefter kodades de meningsbärande enheterna. Kodning visar vad meningsbärande 

enheter säger i ett eller flera ord. De koder som liknade varandra eller hade något 

gemensamt fördes ihop till underkategorier. Underkategorierna organiserades sedan 

i sin tur i kategorier (Graneheim och Lundman 2004). 
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2.4 Forskningsetik 

När bloggarna granskades såg vi till att skribenterna till bloggarna inte kom till 

skada, eller utsattes för kränkningar. Eftersom det är en kvalitativ studie kom vi nära 

inpå skribenternas liv. Detta medför att vi tog hänsyn till och värnade om dem. 

 

Denna studie byggde på respekt för människornas autonomi, göra-gott-principen och 

rättviseprincipen. Det gjorde att skribenterna till bloggarna betraktades som 

självbestämmande individer. Vi visade respekt för deras åsikter och behandlade 

informationen varsamt. Välbefinnandet av skribenterna värnades. Detta genom att 

använda en sådan metod i studien som inte skadade dem. Vi såg bloggarna som 

likvärdiga och använde materialet varsamt eftersom att det var en sårbar population 

bakom bloggarna och materialet var intimt (Kjellström 2014, 87). 

 

Citat behövdes i studien för att säkra validiteten. Forskare har diskuterat kring detta, 

vissa tycker inte att citat bör användas när anonymitet förespråkas och andra talar för 

att validiteten hotas om citat inte används (Skärsäter och Ali 2014, 262). Vi har valt 

att i denna studie använda oss av citat för att stärka validiteten i studien.  

 

En blogg kan antingen vara öppen eller låst. Vi granskade endast öppna bloggar. 

Öppna bloggar kräver inget lösenord, som låsta bloggar gör, vilket innebär att den är 

öppen för allmänheten. En låst blogg kräver att vi skulle behöva ett medgivande från 

skribenten till bloggen för att kunna använda den i studien (Salzmann-Erikson och 

Eriksson 2012). En blogg är en öppen kommunikation på internet, där personen som 

skriver bloggen är medveten om att den är tillgänglig för alla att läsa (Skärsäter och 

Ali 2014, 260). Det var svårt att identifiera om skribenten till bloggen var medveten 

om att vem som helst kan läsa inläggen och därmed använda det i till exempel som i 

detta fall, i en studie. Vi utgick från att de är medvetna om detta och använde 

bloggarna i studien. 
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3. Resultat 

Föräldrarnas upplevelse av att ha ett cancersjukt barn presenteras i fyra kategorier; 

ljusglimtar trots en krävande vardag, omställning i vardagen, vaksam förälder och att 

se sitt barn sjukt i cancer. 

 

3.1 Ljusglimtar trots en krävande vardag 

Under denna kategori beskrivs det hur föräldrarna upplevde ångest och oro, 

förtröstan, hur det är att vänta på besked och även hur sömnen och vilan påverkats av 

att barnet har cancer. 

 

3.1.1 Ångest och oro 

“Det var som om ångesten lagt en dyna över mig fylld med ett ton bly 

för att försöka kväva mig.” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

När barnet diagnostiserades med cancer beskrevs det som att världen stannade upp 

och att all glädje och lycka tog slut. Ångest och skuldkänslor förekom till exempel när 

misstag skedde som drabbade barnet. Föräldrarna fylldes med empati för sitt barn 

och klandrade sig själva för att de inte kunde ta på sig smärtan och det barnet gick 

igenom. De beskrev att de ville “sluta plåga sitt barn”. Oron var ständigt närvarande 

hos föräldrarna, oro för att barnet skulle ta skada eller för att perioder skulle bli tuffa 

för barnet. Föräldrarna kände sig tvungna att orka ta sig igenom det för sitt barns 

skull, även om det fanns dagar när de kände att de skulle få ett sammanbrott. 

“Jag måste säga exakt hur jag mår och hur jag vill ha det, utan 

försköningar och utan kompromisser. Jag orkar inget annat” 

- Dinas bok 

De kände sig många gånger arga och upprörda över dåligt bemötande eller hur folk 

runt omkring dem inte kunde förstå deras situation. Det var svårt för föräldrarna att 

fokusera när de kände sig blottade och uppgivna. Deras humör kunde växla under 

dagen. De dagar barnet var glatt, lekfullt och åt bra uttryckte föräldrarna att det var 

bra dagar och de kände sig lättade. Det var barnets och inte cancerns dagar. De 

jobbiga dagarna associerades med att sömnen blivit störd och barnet var medtaget. 
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Föräldrarna beskrev att det hände mycket runt omkring familjen som gjorde att dem 

ibland stängde av den yttre världen och blev dagvild. 

 

3.1.2 Förtröstan 

Optimism var viktigt för föräldrarna och de tog vara på det positiva som fanns. För 

att använda det som energi till att klara av de sämre stunderna. De fann glädje i 

positiva besked, ett bra provsvar eller om barnet gjorde framsteg. Föräldrarna fann 

sitt sätt att hantera sjukdomen genom att behålla hoppet. Hopp om att en dag kunna 

återgå till det normala livet, att barnet skulle bli frisk eller att de sämre dagarna 

skulle bli färre. De fann hopp i att få komma hem, att barnet skulle återhämta sig 

efter behandlingen, förhoppningar om en lugn dag och slippa åka in till sjukhuset. 

Fanns det inget hopp eller små ljusglimtar skapade de sig hopp. Varje förälders 

önskan var att finna ett botemedel till cancer, att deras barn skulle slippa mer lidande 

och att andra barn skulle slippa gå igenom det deras barn gick igenom. 

“Jag är ett mentalt vrak, på insidan. Sen tittar du på mig och jag kan 

andas igen”.   

- Dinas bok 

Föräldrarna fann styrka i sitt barn. När barnet visade stort mod fylldes föräldrarna 

med styrka och kunde fortsätta vardagen. Föräldrarna beskrev hur tacksamma de var 

för stödet de fick från släkt, vänner och utomstående som läste bloggen. Människorna 

runt om familjerna ställde upp och gjorde saker för dem och visade omtanke vilket 

gjorde att föräldrarna kände en stor tacksamhet. Närheten till barnet och stöd från 

omgivningen medförde att föräldrarna kände tröst. 

 

3.1.3 Väntan på besked 

“I denna väntan, i tomrummet pyser långsamt all min luft ut”’ 

- Dinas bok 

Dagarna på sjukhus innebar mycket väntan på svar och besked från läkare och andra 

vårdprofessioner. Svar som kunde förändra hela behandlingen, eller ett svar som 

avgjorde om familjen skulle få åka hem från sjukhuset eller stanna kvar. Föräldrarna 

beskrev det som den ständiga väntan. Det tog lång tid för att få svar och väntan var 

outhärdlig när situationen var akut. När läkarna tog lång tid på sig att dyka upp och 
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ge information till föräldrarna blev de ofta trötta och missnöjda eftersom de ville 

kunna åka hem eller få tydliga besked.  

 

3.1.4 Brist på sömn och vila 

Sömnen hade en stor påverkan på föräldrarna. När barnet sov bra eller vilade 

upplevde föräldrarna det som en lättnad och kunde under tiden slappna av och vila 

för att återhämta sig. Trots detta kände föräldrarna att de inte kunde få tillräckligt 

med sömn, dock tillräckligt för att få tillbaka orken. 

“På nätterna går han gärna upp och vill äta keso eller ost. Då håller 

han sig (och mig) vaken runt en timme” 

- Lex blir frisk! 

Under nätterna kunde sömnen störas om barnet var hungrigt, behövde tröst, hade 

ont eller inte kunde sova. Sömnen blev osammanhängande för både barnet och 

föräldrarna. Föräldrarna upplevde att nätterna när barnet skrek av smärta och var 

otröstligt, var hemska. Den störda sömnen gjorde att barnet blev mycket trött om 

dagarna och behövde vila. Föräldrarna kände sig mer utmattade och somnade 

tidigare på kvällarna. 

 

3.2 Omställning i vardagen 

                  “Herregud. Ingen rast och ro i barncancervärlden” 

- Majken, min Majken 

Hur vardagen såg ut påverkade hela familjen. Under denna kategori beskrivs det hur 

föräldrarna upplevde osäkerhet och trygghet i sjukhusmiljön, att cancer var en 

oförutsägbar sjukdom, hur vardagen förändrades, samt livet utanför sjukdomen. 

 

3.2.1 Osäkerhet och trygghet i sjukhusmiljön 

Att vara inlagd på avdelning innebar att personalen ständigt sprang in och ut på 

salen. Föräldrarna beskrev det som jobbigt trots att de kände personalen. Pipande 

ljud från sondpump upplevdes störande. När barnets immunförsvar var lågt blev 

barnet isolerat. Föräldrarna beskrev isoleringen som känslan att vara inlåst. 
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De kunde också känna sig bekanta med sjukhusmiljön. Föräldrarna hade sin 

favoritsal och sjuksköterska. Sjukhusvistelserna beskrevs som bäst när de var korta 

och effektiva. Att komma hem igen och försöka på en normal vardag var det varje 

förälder ville. Barnet mådde bättre när de var hemma och föräldrarna kunde slappna 

av. Att få komma hem var bland de mest positiva sakerna som föräldrarna upplevde 

efter en sjukhusvistelse. De uppskattade tiden hemma och tog vara på det. Via 

bloggen gav föräldrarna råd vid sjukhusvistelse utifrån deras erfarenhet. 

 

3.2.2 Oförutsägbar sjukdom 

“Jag var jättetrött så tänkte att det skulle gå över, men några minuter 

senare började han hosta och kräkas i sängen”. 

- Lex blir frisk! 

Föräldrarna beskrev att de aldrig blev förvånade när någonting oförutsägbart 

inträffade. Detta hade blivit en del av vardagen. En lugn morgon kunde ändras till en 

stressig morgon på ett ögonblick. Detta berodde oftast på att det cancersjuka barnets 

tillstånd kunde förändras snabbt och det kunde innebära att åka in till sjukhuset. 

Föräldrarna beskrev att det går fort i barncancervärlden och de uttryckte att det fanns 

svårigheter att finna ro och kunna slappna av. Helt plötsligt från ingenstans kunde 

cancern visa vilken oberäknelig sjukdom den var och som förälder kunde de aldrig ta 

någonting för givet. 

“En vecka kvar till Vincristin och vi ska försöka passa på att njuta av 

de här bra dagarna” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

Den oförutsägbara vardagen gjorde att föräldrarna tog vara på varje stund, tog en sak 

i taget och njöt av nuet. De prioriterade annorlunda när barnet hade cancer, deras 

perspektiv hade förändrats.  

“Så konstig är den här barncancervärlden. Mat mitt i natten och 

livrädda skrikande barn däremellan.” 

- Majken, min Majken 
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Vardagen som tidigare varit normal hade förändrats och blivit till en onormal vardag 

med förändrade rutiner. Passa tider och hålla dygnsrytmen fanns inte längre. 

Vardagen handlade om att vara effektiv och kunna planera om vid minsta händelse.  

Föräldrarna upplevde att cancerdiagnosen var ett handlingsförlamande och 

bedrövande mörker. Samarbetet mellan föräldrarna blev viktigare än någonsin. Det 

kunde handla om att dela upp sig, ena föräldern tog hand om det cancersjuka barnet 

och den andra fick fortsätta det normala livet och se till att de andra syskonen i 

familjen också fick uppmärksamhet. Trots att vissa situationer blev ett kaos, blev 

detta en vana och genom att föräldrarna blivit ett bra team löste kaoset sig. Den 

förändrade vardagen innebar bland annat att pytsa sondmat och se barnet få 

cellgifter. Föräldrarna försökte normalisera de olika medicinska momenten och 

införliva det i vardagen och anpassa sig. 

 

3.2.3 Livet utanför sjukdomen 

Livet utanför sjukdomen blev en viktig och positivt påverkande del av vardagen hos 

familjerna. Aktiviteter när familjen tillbringade tid tillsammans värdesattes högt och 

aktiviteterna planerades när barnet mådde bättre. Dessa stunder beskrevs vara 

viktiga och ett bra sätt för familjen att komma ifrån den annars svajande vardagen. 

Besök och sällskap av släkt och vänner betydde mycket för att lätta upp humöret och 

vardagen. Föräldrarna skrev att barnet påverkades positivt av att umgås med släkt 

och vänner. Barnet blev på bra humör, kunde leka av sig och glömma sin sjukdom. 

Besök underlättade för föräldrarna genom att de fick avlastning och kunde till 

exempel gå ifrån och äta. Föräldrarnas egentid blev en avkopplande stund och bestod 

ofta av träning eller lämna hemmet och tänka på annat. 

 

3.3 Vaksam förälder 

Det visade sig att föräldrarna var vaksamma på vården och det som tas upp i denna 

kategori är hur föräldrarna beskrev känslan av att tvingas ha kontroll och bristerna 

föräldrarna upplevt i barncancervården och vad detta har medfört. 

 

3.3.1 Tvingas ha kontroll  

Genom att föräldrarna blev sin egen expert visste de vilka blodvärden som var bra 

eller dåliga. Föräldrarna hade lärt sig att se tecken på försämring hos barnet. Det 
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kunde till exempel innebära att barnet visade tecken på feber, blekhet eller 

utmattning. Föräldrarna kontrollerade barnets temperatur och när den var hög åkte 

föräldrarna med barnet till sjukhuset. Väl där tog de prover och fick behandling. 

Detta för att blodvärdena eller neutrofila var alldeles för låga. Föräldrarna skrev ofta 

om barnets blodvärden och de hade ett kontrollbehov över att veta hur värdena låg.  

“Under dessa dagar har min fru självklart rapporterat hans värden     

och hur han mådde till mig. Tror ärligt att jag är beroende av att veta  

det. ” 

- Lex blir frisk! 

Vardagen styrdes av barnets blodvärden och neutrofila. Var värdena bra kunde 

familjen vistas mer ute, var värdena sämre behövde barnet vila och kanske besöka 

sjukhuset för att få blodtransfusion. Föräldrarna upplevde att barnets allmäntillstånd 

förbättrades snabbt efter de fått blodtransfusion. 

“Det är fortfarande RS och influensa-tider så vi är bara i parken när 

det är lite (eller helst inga) barn där, vi spritar A L L T innan Louise får 

röra något och vi är snudd på maniska med handspriten. ” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

Föräldrarna hade kunskap om vilka smittorisker det fanns som riskerade barnets 

hälsa. Under sjukdomens förlopp skiftade barnets tillstånd. Föräldrarna skrev om 

oron kring att barnet skulle få infektioner och bli smittad på offentliga platser. Det 

hängde på att barnets värden var bra och om inte undvek föräldrarna dessa platser. 

Vid vissa tillfällen blev de tvungna att vistas på offentliga platser trots vetskapen om 

riskerna. Exempelvis blev ett barn hänvisat gå igenom en akutavdelning och 

föräldern blev upprörd att de skulle behöva utsätta sitt barn, som får 

immunsupprimerande, att vistas bland andra smittsamma patienter. 

 

3.3.2 Brister i barncancervården 

Föräldrarna uttryckte att de lämnade över barnets liv och sitt eget förtroende i någon 

annans händer. Trots att föräldrarna var nöjda med sjukvården upplevde de brister 

och missförstånd. 
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“Jag är inte bara ledsen. Jag är förkrossad. Jag är arg. Uppgiven. 

Besviken på landet Sverige. På sjukvården. På barncancervården.” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

När missförstånd, fel och brister i vården uppstod saknades tillit till vårdpersonalen. 

Föräldrarna beskrev hur de vissa gånger kände behov att övervaka vårdpersonalen. 

Missförstånd angående medicindoseringar gjorde att föräldrarna tappade tillit, blev 

rädda och fick panikkänslor. Samtidigt som de inte ville skylla på vården, resulterade 

dessa missförstånd i att föräldrarna kände ett ytterligare ansvar som medförde 

svårigheter att skapa framtida tillit. Trots dessa händelser kunde läkare som var 

pålästa och lämnade besked vid utsatt tid öka förtroendet hos föräldrarna. 

“Under dagen hade han fått näsblod (...). Jag misstänkte att hans 

trombocyter var låga så efter middag på kvällen så åkte vi in till 

sjukhuset för att ta blodprov. Det visade låga trombocytvärden (...).” 

- Lex blir frisk! 

Föräldrarna blev mer noggranna och pålästa för att kunna upptäcka och förebygga fel 

och missförstånd. Om föräldrarna var pålästa blev de automatiskt mer kunniga och 

delaktiga i barnets behandling och vård. De vågade ifrågasätta läkaren kring 

behandling om de hade en uppfattning om medicinering och dosering. Detta 

medförde att föräldrarna tidigt kunde se tecken på försämring. 

 

3.4 Att se sitt barn sjukt i cancer 

Att se sitt barn sjukt i cancer var varje förälders mardröm. I denna kategori beskrivs 

upplevelsen av cancerbehandling och hur föräldrarna såg framsteg hos barnet. 

 

3.4.1 Cancerbehandling 

Behandlingen upplevde föräldrarna vara det värsta. De kände att de plågade sitt barn 

och att det gav barnet lidande. Samtidigt kände föräldrarna ett hopp om att barnet 

skulle tillfriskna av behandlingen. Föräldrarna skrev om behandlingen på bloggarna, 

hur den kommande planen såg ut, vilka mediciner barnet skulle få och när. De 

beskrev också hur de förväntade sig att barnet skulle må efter behandlingen och 

förberedde sig på detta. Biverkningar som sår, näsblod, minskad matlust och inget 

immunförsvar som bidrog till infektioner, var biverkningar som barnen kunde få 
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efter behandling. Detta beskrev föräldrarna som förskräckande, jobbigt och att det 

var svårt att njuta av livet när barnet led. 

“(...) jag får sådan ångest av att vi ska trycka i henne gift som hon ska 

bli dålig av igen.” 

- Majken, min Majken  

När barnet hade smärta i kroppen beskrev föräldrarna hur de förberedde sig mentalt 

genom att behålla fokus, finnas för barnet samtidigt som de laddade upp med 

smärtstillande läkemedel. Föräldrarna beskrev att barnet hade ont av komplikationer 

i samband med behandlingen, exempelvis smärta från sår som uppkommit i munnen 

eller allmän smärta i kroppen. Barnet uttryckte ofta sin smärta genom att inte äta, 

inte sova, skrika, gråta, gnälla och ville gärna vara nära föräldrarna. 

“Vi har försökt komma hemifrån lite för att muntra upp, men inget 

har hjälpt. Hon har inte alls varit sig själv, (...)” 

- Majken, min Majken 

När barnet genomgått behandling beskrev föräldrarna hur barnet blev påverkat och 

medtaget. Detta visades i att barnet var ledset, orkeslöst och uppgivet. Föräldrarna 

beskrev att barnet kunde sitta och titta rakt ut med en tom blick eller att barnet var 

för utmattat för att orka äta. Föräldrarna tyckte synd om sitt barn och de försökte 

hitta på saker som kunde muntra upp. Föräldrarna satte barnet i fokus. De beskrev 

att de kunde göra allt för sitt barn. Föräldrarna skrev om sin kärlek till sitt barn och 

bad barnet kämpa och bli friskt.  

“Fina, älskade Dina. För Dig gör jag vad som helst. För Dig flyttar jag 

berg.” 

- Dinas bok 

De kände stort medlidande för sitt barn och gav belöning när det varit duktigt. 

Barnets vilja prioriterades och föräldrarna anpassade sig. Föräldrarna beskrev även 

hur starkt och modigt barnet var och hur stolta de var över sitt barn. 
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3.4.2 Framsteg hos barnet 

Trots att barnet hade smärta, var medtaget och sov dåligt upplevde föräldrarna 

stunder där barnet visade tecken på förbättrat tillstånd. Barnet beskrevs vara glatt, 

piggt och lekfullt under dessa perioder.  

“Louise strålar ikapp med solen idag och som jag önskar att det kunde 

få fortsätta precis såhär.” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

Barnet gick igenom många tuffa och krävande behandlingar och föräldrarna blev 

glada över att se sitt barn i gott tillstånd. Föräldrarna fann ett lugn när barnet åt med 

god aptit, eller fick i sig mat via munnen istället för sondnäring. De hade lärt sig att 

matlust är ett tecken på att barnet mår bra. När allmäntillståndet hos barnet var 

bättre skrev föräldrarna att även deras sömn och vila blev bättre och att de fann kraft 

att utföra vardagssysslor. När barnet orkade passade föräldrarna på att ta hem besök 

på middag, göra utflykter eller göra andra aktiviteter tillsammans med familjen. 

“Det kommer nya små ord varje dag och jag som varit orolig för att 

hon skulle fått men av allt hon gått igenom börjar känna mig lite 

lugnare nu” 

- Prinsessan Louise av Ekerö 

Under sjukdomstiden fortsatte barnen att gå på barnavårdcentralen för att göra 

kontroller. Föräldrarna fick information om att barnets utvecklingskurva kunde se 

annorlunda ut när barnet fick cellgifter och att när behandlingarna var över skulle 

kurvan fortsätta i normal takt. Föräldrarna beskrev det som jobbigt att se sitt barn 

göra avvikelser i till exempel tal, längd och vikt. Trots allt kände föräldrarna sig 

trygga med vetskapen att utvecklingen fortsätter efter behandling. Föräldrarna 

uttryckte ett lugn när de såg att barnet gjorde framsteg. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Efter att resultatet presenterats vill vi diskutera föräldrarnas upplevelse av ångest, 

oro, hopp och bristerna i vården. Bristerna i vården avvek från den skrivna 

bakgrunden till studien och är någonting nytt vi vill belysa. Vi diskuterar vikten av 

information, genusskillnader, hur sjukdomsbloggar kan bli ett verktyg och ha 

betydelse i omvårdnaden. Vi diskuterar även bloggarnas användning i omvårdnaden 

med hjälp av Heilfertys (2009) början på teori om kommunikation online under 

sjukdom. 

 

4.1.1 Ångest, oro och hopp 

Föräldrarna skrev hur världen stannade upp, ångesten la sig över dem och hur oron 

ständigt var närvarande. Föräldrarna kände sig tvingade att orka med vardagen för 

sitt barns skull. I denna studie var ett inklusionskriterium att barnet skulle vara 

under behandling. Resultatet i studien visade att under behandling kände föräldrarna 

ångest och oro. De kände sig skyldiga till sitt barns sjukdom och ville sluta plåga sitt 

barn. Norberg, Lindblad och Boman (2005) skrev att föräldrar till barn som har 

cancer och är under behandling har oftare ångest och depression än föräldrar vars 

barn är friska. 

 

Trots att föräldrarna kände ångest och oro tog de vara på det positiva och hoppades 

att kunna återgå till det normala livet igen. Barrera et al. (2013) skrev att föräldrarna 

i deras studie hoppades att behandlingen skulle ge bra svar, att cancern skulle 

försvinna och att barnet skulle vakna varje morgon och vara glatt. Kamihara et al. 

(2015) beskrev i sin studie att föräldrarna hoppades att barnet skulle bli friskt, att 

barnet skulle ha minimalt lidande och att barnet skulle återgå till det normala livet. 

Samtidigt låg fokus på resultatet av behandling och barnets välmående. Granek et al. 

(2013) menade att hoppet fungerade som motivation för att föräldrarna skulle orka 

med omhändertagandet av sitt cancersjuka barn. Utan hopp slutade föräldrarna tro 

och med hoppet skapades tro om att barnet skulle bli friskt. Detta visades även hos 

föräldrarna i vår studie. De fann hopp i små saker i vardagen. De fann hopp i att 

komma hem från sjukhuset, att barnet skulle återhämta sig snabbt samt hopp om 
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lugna dagar. Det positiva som fanns användes sedan som energi hos föräldrarna för 

att klara av de sämre stunderna. 

 

4.1.2 Brister i vården 

I resultatet presenterades det hur föräldrarna upplevde brister i vården. De upplevde 

också att den ständiga väntan blev ett irritationsmoment när det tog lång tid att få ett 

svar, speciellt när situationen var akut. Föräldrarna blev trötta och missnöjda. Det 

har visats att trots vetskapen om att vårdpersonalen är upptagna, jobbar ofta över och 

är stressade upplevde föräldrarna en frustration över att vänta (Jackson et al. 2007). 

Jackson et al. (2007) skrev att föräldrarna förknippade positiva sjukhusupplevelser 

med ett förtroende hos sjukvårdspersonalen. Resultatet i vår studie visade att 

föräldrarna upplevde korta och effektiva sjukhusvistelser som bra. Andra studier 

visade att föräldrarna önskade att vårdpersonalen fanns tillgänglig och erbjöd hjälp, 

eftersom föräldrarna ibland undvek att självmant fråga om hjälp. Det gjorde att 

föräldrarnas förvirring minskade och en trygghet infann sig (Hopia et al. 2005, 

Kästel, Enskär och Björk 2011). 

 

Föräldrarna skrev i bloggarna att de ville ha kunskap om sitt barns sjukdom och 

kände att de behövde ha kunskap. De var rädda att missförstånd kunde ske eller hade 

skett. Föräldrarna blev tvungna att vara pålästa och det medförde att de kände mer 

kontroll i sin situation. Ringnér, Jansson och Graneheim (2011b) skrev att när 

föräldrarna blev sina egna experter kunde de lättare följa med i samtal med 

vårdpersonalen och ta beslut kring sitt barns behandling. 

 

4.1.3 Information 

I resultatet fann vi ett genomgående tema. Det var saknaden av information. Därför 

vill vi poängtera vikten av information. Om sjuksköterskor ger föräldrarna rätt och 

tydlig information kommer ångesten, oron och missnöjet minska. Vilket kommer 

bidra till fler tillfredsställda sjukhusvistelser. Det har visats att information och 

samråd med vårdpersonalen är betydelsefulla faktorer för att föräldrar ska få en bra 

upplevelse av sjukhusvistelser (Jackson et al. 2007). Föräldrarna i vår studie beskrev 

sin upplevelse via blogg. Heilferty (2009) menar att genom forskning på 
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sjukdomsbloggar kan kommunikationen främjas mellan sjuksköterskor, anhöriga och 

patienter. 

 

Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga med den vård som ges. Samtidigt ska 

de kunna ifrågasätta och påverka sitt barns behandling. Därför behöver föräldrarna 

ha kunskap om sitt barns sjukdom och behandling. Denna kunskap och information 

ska vi som sjuksköterskor ge föräldrar för att undvika att de söker informationen 

själv. God och tillräcklig information hjälper föräldrar att förstå sitt barns behandling 

(Jackson et al. 2007). Informationen blir viktig för föräldrarna att kunna besvara sitt 

barns frågor om cancersjukdomen (Hummelinck och Pollock 2006). När föräldrarna 

fick bra information kände de trygghet trots osäkerheten de lever i (Ringnér, Jansson 

och Graneheim 2011a). 

 

När föräldrarna sökte information på internet blev det svårt för vårdpersonalen att 

bedöma om informationen var korrekt (Ringnér, Jansson och Graneheim 2011b). Vi 

reflekterade kring att om föräldrar samlar information själv kan sjuksköterskor anta 

att föräldrarna har kunskap om barnets sjukdom och behandling. Det har visats att 

vårdpersonalen upplever att det finns risk att ge för lite information på grund av 

otydlighet kring vad vårdpersonalen vet och vilken information föräldrarna redan 

fått. Föräldrar som stannar hemma från sjukhusbesök eller föräldrar som är skilda 

riskerar att få mindre information (Ringnér, Jansson och Graneheim 2011b) vilket 

också kan medföra luckor i informationen. En annan studie visade att föräldrarna 

ville informeras om mycket kring sjukdomen. Både om behandling och prognos. 

Information kring prognosen hjälpte föräldrarna att behålla hoppet uppe (Mack et al. 

2006). Innan informationen ges måste föräldrarna förstå vad som hänt (Kästel, 

Enskär och Björk 2011). Ibland kunde informationen begränsas för att inte orsaka 

mer osäkerhet hos föräldrarna. Informationen bör ges i en avgränsad och lugn miljö 

utan störningsmoment (Ringnér, Jansson och Graneheim 2011b). Föräldrarna 

förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ge information så föräldrarna lättare kunde 

fatta beslut kring sitt barn (Hopia et al. 2005). 

 

4.1.4 Genus 

Det har visats att det fanns skillnader mellan mammor och pappor när ett barn hade 

cancer. Mammor sökte oftare stöd och hjälp, sökte information och tog hjälp av sin 
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tro för att hantera situationen (Goldbeck, Patenaude och Last 2001). Mammor tog 

ledigt från jobbet medan pappor jobbade och tjänade pengar till familjen. Det fanns 

också skillnader i hanteringsstrategier. Mammor hade emotionella strategier och 

pappor problemfokuserade strategier (Clarke et al. 2009). Hovén, Von Essen och 

Norberg (2013) skriver att föräldrarnas arbetssituation påverkades under barnets 

behandling. Det visades att mammor hade en längre sjukfrånvaro än papporna. 

 

Vår studie syftade inte till att studera om det fanns genusskillnader hos föräldrar som 

bloggar. Vi analyserade endast det som varit synligt och uppenbart kopplat till 

studiens syfte. Till framtida studier hade det varit intressant att studera om det finns 

skillnader i hur föräldrarna uttrycker sig i skrift eller hur arbetet fördelas i hemmet 

mellan föräldrarna när barnet har cancer. Detta för att det finns få studier som 

beskriver detta. 

 

4.1.5 Följder av sjukdomsblogg 

Heilferty (2009) beskrev att det finns både positiva och negativa följder av att skriva 

sjukdomsblogg. De positiva följderna att skriva blogg kan vara osäkerhethantering, 

identitetsutveckling och förbättrade relationer. Det som har framgått var att 

föräldrarna var tacksamma för stödet som läsarna och familjen gav. Vi kan tänka oss 

att skriva blogg hjälper föräldrarna att integrera händelserna i familjens liv. Eftersom 

att uttrycka sig i text påverkar hälsan positivt (Baikie och Wilhelm 2005) och när 

föräldrarna skriver en blogg blir det en plats där alla känslor samlas på (Fredal och 

Martino 2014). Samtidigt kan en sjukdomsblogg fungera som ett sätt att hålla släkt 

och vänner informerad. Heilferty (2009) beskrev även att det finns negativa 

konsekvenser med att skriva blogg som att känslor blir sårade eller att läsarna får en 

skev uppfattning. Detta är inget som vi upplevt när bloggarna har analyserats eller 

vad resultatet har presenterat.  

 

4.1.6 Kan vi som sjuksköterskor använda detta som ett verktyg till att 

förbättra omvårdnaden av föräldrar till cancersjuka barn?  

Ett tema genom resultatet var saknaden av information. Sjuksköterskans roll är bland 

annat att stödja via kommunikation vilket innebär att visa respekt, skapa trygghet 

och tillit för patienten och dess anhöriga. Den patientinriktade kommunikationen är 
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en förutsättning för att patienten och anhöriga ska känna empowerment (Eide och 

Eide 2009, 25). Resultatet visade att föräldrarna upplevde brister i vården och kunde 

därför inte sätta sin tillit till läkarna och omvårdnadspersonalen alla gånger. 

Föräldrarna läste på om barnets sjukdom och behandling för att kunna upptäcka och 

förebygga fel och missförstånd. De tvingades ha kontroll och blev experter på sitt 

barns sjukdom. Eide och Eide (2009, 26) skrev att varje möte med föräldrar till ett 

cancersjukt barn kommer vara unikt, det går inte att förbereda sig, eftersom varje 

situation och människas behov är individuellt. 

 

Genom en ökad förståelse och kunskap kan samtalen ske på ett ändamålsenligt sätt. 

En ökad kunskap möjliggör även en utveckling av omvårdnaden av föräldrar till ett 

cancersjukt barn. Heilferty (2009) fann att det var viktigt att ta hand om 

sjukdomsberättelser som skapas online. Eftersom det bara är en liten del av hur det 

är att leva med cancer som visas under sjukhusvistelse och därför är det viktigt att 

läsa och införliva sjukdomsbloggar i omvårdnaden. Forskningen kommer bidra till 

förbättrad omvårdnad och kunskap om hur livet påverkas vid sjukdom (Heilferty 

2009). Sjukdomsbloggar kan därför användas som ett verktyg i omvårdnaden för att 

ge mer kunskap kring vad föräldrar känner och upplever när barnet har cancer. Vilket 

kan bidra till ett förbättrat stöd och kommunikation från sjuksköterskan med 

föräldrarna. 

 

4.2 Betydelse för omvårdnad 

Föräldrar till cancersjuka barn upplever att de kastas ut i det okända samtidigt som 

de strävar efter att behålla ett positivt fokus (Björk, Wiebe och Hallström 2005). 

Resultatet av denna studie visade att föräldrar upplevde att det blev en omställning i 

vardagen och de behövde vara vaksamma. De upplevde och beskrev hur det var att se 

sitt barn sjukt i cancer hur det präglades av oro och ångest, brist på sömn och vila, en 

ständig väntan men ändå fann de hopp. 

 

Genom denna studie kan sjuksköterskor få en ökad förståelse för föräldrar med 

cancersjuka barn och en ökad medvetenhet för de problem som kan stötas på i 

kommunikationen med föräldrarna. Denna studie kan användas som ett verktyg för 

att ge mer kunskap kring vad föräldrar upplever när barnet har cancer. En förbättrad 
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kommunikation kan leda till att föräldrarna känner sig allt mer trygga, slipper tvingas 

ha kontroll och att missförstånden minskar. En ökad förståelse för föräldrarna och 

medvetenhet om vad de upplever kan även leda till att sjuksköterskornas bemötande 

förbättras samt att samtalen sker på ett ändamålsenligt sätt. Det kommer bidra till ett 

förbättrat stöd och kommunikation till föräldrarna. Vilket kan resultera i att vården 

av föräldrar till cancersjuka barn förbättras. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Efter att resultatet presenterats går det att konstatera att genom vårt val av metod 

blev syftet besvarat. Upplevelsen hos föräldrarna framkom tydligt och presenteras i 

fyra huvudkategorier; föräldrarna upplevde ljusglimtar trots en krävande vardag, hur 

det blev en omställning i vardagen, att föräldrarna tvingades bli vaksamma på vården 

och hur det var att se sitt barn sjukt i cancer. 

 

De bloggar som valdes ut från sökresultatet var från de fyra första sidorna på 

sökmotorn Svenska Google. Det som menades att undersöka var föräldrarnas 

upplevelse av att ha ett cancersjukt barn och hur den framställs i deras bloggar. 

Svenska Google behövdes för att finna bloggar som passade in på syftet. En nackdel 

att söka på Svenska Google är att sökresultaten blir många och det är ett 

problematiskt urval när det inte är fullt systematiskt. Bloggarna som valdes stämde in 

på inklusionskriterierna. Heilferty (2009) menade att en sjukdomsblogg har 

kännetecken som bland annat frekventa uppdateringar, skriven av familjemedlem 

eller den som är drabbad av sjukdom, arkiverade poster, skrivs frivilligt och är en 

första persons berättelse. Dessa kännetecken stämmer in på de bloggar som valts till 

vår studie. Till denna studie ville vi ha bloggar nära i tiden. En svaghet var att det var 

svårt att finna bloggar från år 2015. Det fanns många bloggar från tidigare år, och 

dessa kunde ha tagits med. Dock behövdes bloggar nära i tiden för att få dagens 

upplevelse av hur det är att ha ett cancersjukt barn. Det fanns ett stort urval av 

bloggar där föräldrar skrev om hur det var efter barnet dött eller hur det påverkat 

efter en friskförklaring. 

 

En manifest innehållsanalys gjordes för att fokusera på det synliga och uppenbara i 

bloggarna (Olsson och Sörensen 2011, 210, Graneheim och Lundman 2004). En 
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berättelse kan tolkas på olika sätt och flera gånger (Skott 2012, 240), därför 

jämfördes meningarna och koderna mellan oss för att se om samstämmighet fanns i 

tolkningarna. Kodningarna granskades av oss flertalet gånger och även av 

handledaren. Vilket stärkte reliabiliteten (Henricson 2012, 474).  

Det går inte att säkerställa att förförståelsen inte har påverkat resultatet. Att frigöra 

sig från sin förförståelse går inte. Tolkning och förståelse sker i förhållande till 

förförståelse. Genom diskussion med andra människor kan en ökad medvetenhet 

erhållas. Det kan vara nödvändigt att utöka sin förförståelse genom att läsa relevant 

litteratur eller tala med pålästa människor (Lindseth och Norberg 2004). Vi har 

diskuterat vår förförståelse och har haft det i åtanke under arbetets gång för att 

minska risken att förförståelsen har lett till feltolkningar. För att ytterligare undvika 

feltolkningar har vi gått tillbaka till bloggarna och tittat på dess helhet, vilket kan 

stärka pålitligheten (Henricson 2012, 474). När tolkningen överensstämmer med 

verklighet finns det trovärdighet (Olsson och Sörensen 2011, 107). 

 

En nackdel med manifest innehållsanalys är att bara det synliga och uppenbara 

kommer fram. Det är lätt att tolka djupare och se bakom orden, att det blir en latent 

innehållsanalys. Dock var detta inte ett problem när studien gjordes. 

Förhållningssättet behölls genom att endast tolka det synliga och att vi granskade 

materialet tillsammans. En svaghet som vi reflekterat över är att månaden som hade 

flest inlägg valdes att analyseras. Detta medförde att den månaden inte var den mest 

kritiska tiden för föräldern och barnet eftersom det fanns tid att skriva. Medan en 

månad där det fanns färre inlägg kanske tiden inte räckte till på grund av sjukdomen 

och behandling. Vilket gör att studien kan ha gå miste om relevanta upplevelser som 

föräldrarna skrivit om. Fyra bloggar inkluderades till studiens resultat. Bloggarna 

anses vara rikt på material och hålla en god kvalitet. Dock kan det ses som ett litet 

urval och vara en svaghet i studien. Trots detta har vi kunnat se en likhet mellan det 

föräldrarna skrev, resultatet och andra studier som gjorts kring vad föräldrar 

upplevde när de hade ett cancersjukt barn. 

 

En styrka är att bloggarna är skrivna på svenska vilket har minskat risken för 

feltolkningar. Vidare togs inte bilder med i denna studie, vilket skulle kunna göras i 

en framtida studie. Att analysera bilderna som tagits till texterna i föräldrars bloggar 

med ett cancersjukt barn. 
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4.4 Forskningsetisk diskussion 

4.4.1 Anonymitet och samtycke 

Ett etiskt dilemma som uppstår när en blogg används, på grund av att den är 

offentlig, är att deltagaren inte kan avbryta sin medverkan när denne vill. Kan det 

antas att individen valt att medverka i studier när bloggen är offentlig? (Skärsäter och 

Ali 2014, 261). Vi har valt att anta att skribenterna till bloggarna förstår att deras 

blogg kan användas i studier eller i andra sammanhang när de valt att bloggen ska 

vara offentlig. 

 

Enligt personuppgiftslagen är en öppen publicering av personuppgifter på internet 

inte en privat handling och blir tillgängliga för alla. Krävs inloggning med ett 

lösenord begränsas spridningen av informationen och kan ses som en privat 

behandling. Det är tillåtet att publicera namn och foton på t.ex. bloggar. Dock är inte 

kränkning tillåtet (Datainspektionen 2015). Ett informerat samtycke hade kunnat fås 

till denna studie om frågan ställts till skribenterna. Vi valde att inte fråga efter ett 

samtycke eftersom detta kan påverka materialet. Relevanta upplevelser och 

erfarenheter kan vinklas eller tas bort av skribenten när denne blir medveten om 

studien. 

 

Det finns ingen tvekan om att ett informerat samtycke är viktigt eller att aspekter 

som; risk för skada, hänsyn till autonomi och hänsyn till den personliga integriteten, 

är viktig (Helgesson 2015, 107). Det är aspekter som är viktiga att värna om och ha i 

åtanke. Dock för denna studie ansågs riskerna för föräldrarna vara små och 

forskningsintresset valdes. Vilket krävde en öppenhet med bloggarna för att stärka 

validiteten i studien och använda citat. Skyddsintresset för föräldrarna har vägts mot 

forskningsintresset och risken för att föräldrarna kan ta skada finns men den är liten 

och därför har forskningsintresset berättigats (Helgesson 2015, 99). 
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4.5 Konklusion 

Ett genomgående tema med brist på information fanns i resultatet. Bristen på 

information syntes i de missförstånd föräldrarna upplevde och bristerna som fanns i 

vården. För att minska brister och missförstånd krävs god information till 

föräldrarna.  

 

Informationen bör ges på ett ändamålsenligt sätt vilket kräver att sjuksköterskan har 

kunskap om hur föräldrar upplever sin situation. Det visas ha betydelse att skriva när 

traumatiska händelser inträffar och genom bloggarna har föräldrarna uttryckt och 

bearbetat sina upplevelser. För att sjuksköterskor ska kunna ge god information och 

ha god kommunikationen behövs kunskap och förståelse för föräldrarnas 

upplevelser. 

 

Slutsats utifrån Heilfertys (2009) början på omvårdnadsteori, är att bloggar kan 

användas som ett verktyg inom vården för att öka kunskap och förståelse för 

föräldrar. Mer forskning behövs som belyser föräldrarnas upplevelse av att ha ett 

cancersjukt barn och hur den framställs i skrift. Detta på grund av att för lite 

forskning finns om detta. 
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