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Sammanfattning 
 
Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn i Sverige. Barnet är föräldrarnas stolthet 
och när ett barn insjuknar i leukemi blir föräldrarnas sårbarhet stor. Syftet med studien var att 
belysa upplevelser hos föräldrar till barn med leukemi under barnets sjukdomstid. Studien 
baserades på tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar till barn som hade eller hade haft 
leukemi. Studien var kvalitativ och innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och 
Lundman. Resultatet baserades på fyra kategorier som framkom i analysen. Det visade sig att 
föräldrarna upplevde lidande under barnets sjukdomstid. Även blandade upplevelser av hopp 
och hopplöshet framkom. Det framgick även i resultatet att föräldrarna förnekade barnets 
sjukdom, de upplevde att det inte hände dem och deras barn. Studien visade liktydiga resultat 
hos samtliga föräldrar. Studiens resultat kan hjälpa till att öka förståelsen för föräldrar 
upplevelser under tiden då deras barn har leukemi och därmed förbättra bemötande av dem i 
vården. 
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INTRODUKTION 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) insjuknar i Sverige cirka 250 barn under 15 år i cancer årligen, 
av dessa får cirka 70 barn leukemi. Dagens behandlingsmetoder gör att cirka 80 % av barnen 
med akut lymfatisk leukemi idag överlever. För barn med andra former av leukemi är 
prognosen något sämre. Cancer är trots utvecklade och individualiserade behandlingsmetoder 
den vanligaste orsaken till död hos barn upp till 15 år (Socialstyrelsen, 2009).  Livssituationen 
förändras för hela familjen när ett barn får leukemi och stora krav ställs på föräldrarna 
(Barncancerfonden, 2009a). När ett barn diagnostiseras med cancer kan föräldrarna känna sig 
känslomässigt instängda eftersom de har svårt att tänka på något annat än det sjuka barnet 
(Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Allt mer har forskarna börjat inse att fokus bör läggas 
även på föräldrarnas situation och den påfrestning de utsätts för när deras barn insjuknar i en 
akut eller kronisk sjukdom (Kirkevold, 2002). För vårdpersonal som kommer i kontakt med 
föräldrar vars barn har leukemi är det viktigt att förstå deras upplevelser för att kunna 
underlätta deras situation. Med denna studie hoppas vi få en insikt i hur det kan vara att ha ett 
barn med leukemi. 

 
 
BAKGRUND 
 
Enligt Munn Bracken (1991) talas det ofta om cancer som ett enda sjukdomsbegrepp, men i 
verkligheten kan cancern uppträda i över hundra olika former. En gemensam nämnare för de 
olika typerna är att det sker en störning i cellerna som gör att de växer okontrollerat i kroppen. 
När cancer utvecklas kommer den normala nybildningen och nedbrytningen i otakt. 
Tillväxten av nya cancerceller sker i en avsevärt mycket snabbare takt än de gamla försvinner. 
Resultatet blir att cancercellerna stör organens normalfunktion (Munn Bracken, 1991). Enligt 
Miall, Rudolf och Levene (2004) står cancer för 20 % av alla dödsfall hos barn. De vanligaste 
maligniteterna är akut leukemi, hjärntumör och lymfom. Barnets prognos hänger främst på 
typen av cancer och hur snabbt en diagnos ställs (Miall, Rudolf & Levene, 2004)  
 
Leukemi 
Leukemi är den vanligaste cancersjukdomen hos barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 
Cancerfonden (2008) skriver att ordet leukemi kommer från grekiskan och betyder vitt blod. 
Ordet förklaras av att blodet hos den som insjuknat i leukemi innehåller onormalt många vita 
blodkroppar. Leukemi är uppdelad i två huvudgrupper, akut och kronisk leukemi. Dessa är i 
sin tur indelade i lymfatisk och myeolisk beroende på vilken typ av vita blodkroppar som är 
involverade (Cancerfonden, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2009) är den vanligaste 
förekommande formen av sjukdomen hos barn akut lymfatisk leukemi, där siffran är så hög 
som 85 %. Akut myeolisk leukemi utgör drygt 10 % av fallen och kroniska leukemier utgör 
cirka 5 % av alla leukemifall hos barn (Socialstyrelsen, 2009). Barncancerfonden (2009b) 
skriver att insjuknandet vid akut lymfatisk leukemi vanligtvis startar i åldern 2-6 år. 
Insjuknandet kommer ofta smygande, allt ifrån några dagar till månader. De klassiska 
debutsymtomen är trötthet, blekhet, blodbrist, ökad infektionskänslighet och 
blödningsbenägenhet. Dessa symtom beror vanligtvis på att barnet saknar frisk benmärg 
(Barncancerfonden, 2009b).  
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Enligt Enskär (1999) angriper leukemi blodcellerna i benmärgen. Leukocyterna ökar till antal 
och tillväxten sker i okontrollerade former där omogna celler gör att uppkomsten och 
mognaden av andra celler i benmärgen hämmas (Enskär, 1999). Orsakerna till leukemi är idag 
ännu inte kända. Miljögifter och joniserande strålning misstänks bidra till utveckling av 
sjukdomen, men i de flesta fall av leukemi kan man inte finna någon direkt orsak 
(Cancerfonden, 2008). De viktigaste behandlingsformerna för leukemi är cytostatika, 
strålning och benmärgstransplantation, dessa behandlingsformer kombineras även med 
varandra (Barncancerfonden, 2009b).  
 
Kärleken till sitt barn  
Orrenius (1997) skriver att de flesta föräldrar fylls av ömhet, förundran och stark 
ansvarskänsla när de får ett barn. Kärleken till denna nya lilla människa följer ofta med hela 
livet och är starkare än det mesta (Orrenius, 1997). Enligt Schaller (1992) är det nyfödda 
barnet fullständigt hjälplöst och därmed också beroende av föräldrarnas kärlek och omsorg. 
Föräldrarna knyter an till sitt barn och deras uppgift är bland annat att skydda barnet mot faror i 
omvärlden (Schaller, 1992). Barnen är föräldrarnas stolthet och föräldrarna ger mycket av sin 
tid, sitt engagemang och sina känslor till dem (Hordvik och Straume, 1999). Enligt Granberg 
(2002) är föräldrarna livsnödvändiga för sitt barn, både som vårdare och beskyddare men 
också som förebilder och vägvisare i livet. Föräldrarna är dem som ska lära barnet samhällets 
spelregler, kultur och moral (Granberg, 2002). Enligt Orrenius (2005) är att höra samman med 
någon en förutsättning för att en människa ska känna att livet har mening och värde. Den 
starka känslan mellan föräldrar och barn hjälper barnet att utveckla självtillit, att se 
sammanhangen och meningen i sitt liv. De relationer som skapas mellan barn och förälder när 
barnet är litet präglar sedan barnet under hela livet. De allra flesta föräldrar vill sina barns 
bästa och gör allt som står i deras makt för att vara så bra föräldrar som möjligt (Orrenius, 
2005). När ett barns liv eller hälsa hotas blir föräldrarnas sårbarhet stor (Hordvik & Straume, 
1999).  
 
Föräldrarnas roll under barnets sjukdomstid 
Enligt Enskär (2000) samt Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden och Grypdonck (2008) känner 
föräldrarna i början av barnets sjukdomstid ofta maktlöshet, detta på grund av att det förväntas 
av föräldrar att kunna skydda sitt barn från lidande. Maktlösheten minskar dock då föräldrarna 
inser att de inte kan hindra barnets lidande. Det blir istället en viktig uppgift att ”vara där” för 
sitt barn och om barnet eventuellt inte kan bli botad från sin sjukdom är att ”vara där” det 
viktigaste och mest betydelsefulla föräldrarna kan göra för sitt barn (Enskär, 2000; Kars et al., 
2008). En del av föräldrarollen är att skydda sitt barn från smärta och oro. När barnet är sjukt 
kan det vara svårt för föräldrarna att vara starka och försöka motivera barnet inför 
skrämmande och ibland smärtsamma ingrepp. Ett barns sjukdom kräver mycket styrka och 
mod från föräldrarna (Enskär, 2000). Föräldrar till barn med leukemi upplever att deras 
relation till barnet förändras från att ha balanserats mellan barnets behov och intressen och 
sina egna till att helt lägga sina egna intressen åt sidan och bara vara till för barnet (Kars et al, 
2008; Kirkevold, 2002). Enligt Hordvik och Straume (1999) går mycket tid åt till att ta hand 
om sitt leukemisjuka barn, vilket bidrar till att föräldrarnas sociala nätverk krymper. 
 
I studien av Kars et al. (2008) framkom också att föräldrarna anser att det är viktigt att de kan 
erbjuda sitt utsatta barn tröst och trygghet i en ny och skrämmande situation. Inte nog med 
föräldrarollen tar föräldrarna även på sig en roll som vårdare. Föräldrarna anser att det är 
viktigt att se till så att ingen annan persons inblandning kan göra barnet illa. De vågar inte 
släppa taget och förlita sig helt på vårdpersonalen. Föräldrarna menar att vårdpersonalen, till 
skillnad från dem själva, inte alltid placerar barnet i första rummet. Vårdpersonalen kan ofta 
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ha andra prioriteringar och kan till och med göra misstag. Föräldrarna betonar betydelsen av 
att vara delaktig i vården för att ha möjlighet att skydda barnets intressen (Kars et al., 2008). 
Både Kars et al. (2008) och Enskär (1999) belyser att de flesta föräldrarna känner ett 
överväldigande behov av att lätta på sitt barns börda och lidande, att själv ta på sig barnets 
lidande. Föräldrarna vill ta över rollen som den sjuke för att slippa se sitt barn lida (Kars et al., 
2008; Enskär, 2000). Ahrman och Rehnsfeldt (2006) skriver om de närståendes lidande när en 
nära familjemedlem blir sjuk. Detta kan ses som exempelvis föräldrars lidande när ett barn 
blir sjukt. Föräldrarna kan uppleva ett nästan outhärdligt lidande då de tvingas se sitt barn 
lida. Känslor av maktlöshet och hjälplöshet utmärker föräldrarnas svåra lidande. De 
konfronteras ofta med existentiella tankar när de tvingas möta sjukdom och död. Föräldrars 
lidande och förväntningar om att lindra sitt barns lidande leder ofta till att föräldrarna blir 
osäkra på sin roll och förmåga att stödja och hjälpa (Ahrman & Rehnsfeldt, 2006).  
 
Sjukdomens påverkan på föräldrarna 
Enligt McGrath, Paton och Huff (2004) upplever föräldrar till barn sjuka i leukemi i samband 
med sjukdomsbesked och första tiden därefter känslor som chock och sorg. Både män och kvinnor 
känner ett starkt behov av att gråta. Sjukdomens allvar förvärrar dessutom chocken, föräldrarna 
hade innan sjukdomsbeskedet inte ens övervägt att det kunde röra sig om leukemi. Vidare 
beskriver föräldrarna att de känner en enorm ängslan över barnets svåra sjukdom (McGrath et al., 
2004). Även Wallskär (2006) beskriver hur reaktionen hos de anhöriga ofta ter sig som chock 
men också förnekelse efter att de fått besked om en livshotande sjukdom hos en närstående. 
De vill inte tro att det är sant (Wallskär, 2006). Ett kristillstånd kännetecknas av Cullberg 
(2006) av avsaknad av handlingsberedskap och invanda reaktionssätt. Detta gör det svårt att 
förstå samt att psykiskt bemästra den aktuella livssituationen. Cullberg delar in det psykiska 
traumat i fyra faser. Chockfasen, där individen kopplar ifrån sig verkligheten och kan ha svårt 
att minnas vad som skett. Den andra fasen är reaktionsfasen där individen får upp ögonen för 
den aktuella händelsen. Frågor som ”varför” dyker upp och förnekelse och regression är 
vanliga i denna fas. I denna fas upplever individen sorg, förtvivlan och tomhet. I den tredje 
bearbetningsfasen som pågår cirka ett år, börjar individen se till framtiden och få en distans 
till det som hänt. I den sista fasen, nyorienteringsfasen upplever många individer att de ser 
händelsen på ett nytt sätt i den bemärkelsen att händelsen får en ny betydelse. Men de ärr som 
individen bär inom sig kommer alltid att finnas kvar (Cullberg, 2006). I en studie av Patistea, 
Makrodimitri och Pateli (2000) framgår att föräldrar till barn med leukemi har svårt att inse 
att deras barn verkligen insjuknat i sjukdomen. Trots att läkaren ställt en diagnos vill 
föräldrarna inte tro att barnet är sjukt (Patistea et al., 2000). Munn Bracken (1991) skriver att 
detta beteende till en början är ett hälsotecken som kan bespara föräldrarna att konstant tänka 
på cancern så att de gradvis kan acceptera diagnosen. Om förnekandet fortsätter som en del av 
självförsvaret kan det vara ett tecken på begynnande problem (Munn Bracken, 1991). Enligt 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) finns det i den svenska kulturen 
en benägenhet att förneka och inte låtsas om lidande, eftersom lidande i grunden berör 
människans värdighet. För att känna välbefinnande är det en förutsättning att människan 
erkänner att lidandet finns, men också att våga lida (Dahlberg et al., 2003). 
 
Lindahl Norberg och Boman (2008) skriver att föräldrars upplevelse av att ha ett barn som får 
cancer är jämförbar med andra allvarliga psykiska trauman. Reaktionen kan vara 
posttraumatisk stress. Tecken på detta kan finnas kvar flera år efter att föräldrarna fått 
information om barnets diagnos (Lindahl Norberg & Boman 2008). Posttraumatisk stress 
innebär att individen har varit utsatt för ett svårt psykiskt trauma och därefter återupplever 
händelsen genom minnesbilder eller mardrömmar (Von Knorring & Hedin, 2005).   
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McGrath (2002) och McGrath et al. (2004) belyser ovissheten hos föräldrar till barn med 
leukemi. Föräldrarna upplever ovisshet i samband med barnets sjukdom. Ovissheten är den 
viktigaste orsaken till att föräldrarna känner oro. Ovissheten associeras bland annat till den 
oförutsägbara utgången av barnets sjukdom. Föräldrarna känner ovisshet om det mesta i 
tillvaron till exempel om hur länge barnet ska behöva ligga på sjukhus, om hur barnet känner 
sig och om behandlingen kommer att ge barnet obehagliga bieffekter. Även om föräldrarna 
vet att risken för biverkningar av en viss behandling är minimal så känner de ändå en stor 
ovisshet för att de inte vet säkert hur det ska gå för deras barn. De lider av att inte veta 
(McGrath, 2002; McGrath et al., 2004). Föräldrarna kan uppleva känslor av sorg, hjälplöshet, 
fruktan och vrede i samband med behandlingen men också på grund av ovissheten om hur 
sjukdomsförloppet ter sig med tvära kast och plötslig försämring (Björneheim Hynne, 2002).  
  
Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori är högst väsentlig i anknytning till denna studie. 
Travelbee beskriver den mellanmänskliga relationen i vården, där begreppen hopp och 
lidande står i centrum. Enligt Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process där 
sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra 
upplevelsen av sjukdom och lidande men också att finna mening i sådana upplevelser. 
Travelbee beskriver lidandet som något som människor oundvikligen drabbas av, som en 
grundläggande allmänmänsklig erfarenhet och en del utav livet. Alla människor kommer 
någon gång i livet att tvingas konfrontera sjukdom, lidande och så småningom även död. 
Vidare beskriver hon de anhörigas lidande som en förberedelse inför att skiljas från den 
döende. Lidande hos anhöriga kan resultera i ytterligare känslor av skam och skuld eftersom 
de skäms över att de lider trots att det inte är dem själva utan någon annan person, i deras 
närhet, som är sjuk eller döende. Lidandet sammankopplas med det som är betydelsefullt i 
varje människas liv och kan inte ses som något allmängiltigt. Lidandet kan orsakas av 
förluster av olika slag, exempelvis av separation från en närstående. Hur länge lidandet varar 
och hur starkt det upplevs varierar för olika människor. Enligt Travelbee kan lidande vara allt 
ifrån ett övergående kroppsligt, känslomässigt eller själsligt obehag till starkt ångest 
(Travelbee, 1971).  
 
Travelbee (1971) tar även upp vikten av att känna mening i livets varierande upplevelser. Det 
kan bli väsentligt att finna svar på frågor som ”varför händer detta mig?” och ”hur ska jag ta 
mig igenom detta?”. Behovet av att finna svar på dessa frågor blir speciellt aktuella i 
situationer av sjukdom och lidande, antingen hos individen själv eller hos någon nära anhörig. 
Även om det inte finns hopp om ett tillfrisknande finns det möjlighet för sjuksköterskan att 
hjälpa alla människor i arbetet med att finna mening i sitt lidande. Eftersom sjukdom och 
lidande har effekt på alla i den sjukes närhet, är det viktigt att bistå även familjen med stöd. 
Travelbee sammankopplar upplevelsen av mening till känslan av vara behövd. Trots att 
sjukdom och lidande ofta upplevs som meningslösa händelser, kan sådana erfarenheter, enligt 
Travelbee, vara meningsfulla och innebära en möjlighet till självutveckling. I den 
mellanmänskliga relationen har sjuksköterskan till uppgift att hjälpa den sjuke och de 
anhöriga att finna mening i lidandet och att undvika känslan av hopplöshet. Människan 
motiveras genom hopp och kan också med hjälp av hopp bemästra svåra situationer. Hopp är 
även ett viktigt verktyg för att känna välbefinnande. En person som saknar hopp har inga 
förutsättningar för förändring eller förbättring i sitt liv. Tron på att problemen ska kunna lösas 
har tappats och personen ser inte att det finns någon väg ut ur de svårigheter som han eller 
hon upplever (Travelbee, 1971).  
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa upplevelser hos föräldrar till barn med leukemi under 
barnets sjukdomstid. 

 
 
METOD 
 
Studien valdes att göras som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. I studien 
analyserades tre självbiografiska verk. Självbiografier valdes därför att de inte har analyserats 
sedan tidigare utan är en primärkälla. Anledningen till valet av metod var att studien skulle 
belysa individens egna känslor. En kvalitativ ansats innebär att vikt läggs på ett fenomens 
egenskaper samt på vilken innebörd och mening människan lägger i detta (Dahlborg 
Lyckhage, 2006). Individens verklighet blir det intressanta istället för siffror och tal 
(Backman, 1998). I en kvalitativ studie ska resultatet ses i sitt sammanhang och inte som 
något generellt (Dahlborg Lyckahage, 2006). Enligt Willman och Stoltz (2002) används 
ansatsen för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för människors upplevelser och 
uppfattningar. Datainsamlingen görs lämpligen genom till exempel intervjuer eller dagböcker 
(Willman & Stolz, 2002). 
 
Datainsamling och urval 
Självbiografiska böcker som handlade om leukemi söktes via referensdatabasen, Pion. I 
databasen kan titlar på artiklar, böcker, elektroniska dokument med mera sökas fram i 
patientinformationssyfte (Sjukvårdsupplysningen, 2008). Databasen hittades via 
Sjukvårdsupplysningens hemsida där det i kapitlet om benmärgsprov fanns en länk till Pion. 
Inklusionskriterier som användes i studien var att böckerna skulle vara självbiografier skrivna 
av föräldrar till barn som var eller hade varit sjuka i leukemi. Böckerna skulle belysa 
föräldrarnas upplevelser under sjukdomstiden. Exklusionskriterier var böcker som främst tog 
upp den medicinska behandlingen. Sökordet ”leukemi” skrevs in på Pion och därefter valdes 
”upplevelseberättelser” vilket gav 11 träffar. Bland de 11 träffar som hittades på Pion fanns 
det tre böcker som verkade stämma överens med syftet. Dessa böcker lästes igenom och 
ansågs därefter vara lämpliga i förhållande till de inklusionskriterier som bestämts samt det 
valda syftet. Sökning gjordes även med sökordet ”leukemi” på bibliotekskatalogen via 
Blekinge tekniska högskolas bibliotek. Sökningen gav 14 träffar varav tre stämde överens 
med inklusionskriterierna. Två av böckerna hade redan valts via Pion. Den tredje boken lästes 
men uteslöts därefter på grund av att den var skriven 1975 och kändes då inaktuell i 
förhållande till övriga böcker som var skrivna på 1990- och 2000-talet. De aktuella böckerna 
valdes ut därför att dessa hade ett innehåll som stämde överrens med det som skulle 
undersökas i studien.  
 
Böckerna som valdes ut var följande: 
 
Den vita tigern – När Cecilia fick cancer 
Boken bygger på pappa Johans anteckningar om tiden då dottern Cecilia var sjuk i leukemi. 
Johan beskriver hur livet förändrades i och med dotterns sjukdom. Cecilia var fem år när hon 
insjuknade i leukemi men lyckades att besegra den vita tigern och blev fri från sjukdomen. 
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Anteckningarna är skrivna under sjukdomstiden och det enda som, enligt författaren själv, 
gjorts i efterhand är att han skrivit över dem till läsbar text, gjort några namnändringar samt 
justerat språkliga misstag (Fellenius, 2002).  
 
”Det är ju cancer” - Om att fylla vår dotters dagar med liv  
Boken bygger på en mammas berättelse om en liten flickas kamp mot sjukdomen leukemi. 
Under långa perioder av behandlingar upplevde hela familjen blandade känslor som sorg, 
glädje och förväntan. Lina skulle snart fylla sju år när hon insjuknade i leukemi. Boken utkom 
fem år efter dotterns död (Karlsson, 2005). 
 
Inuti sorgen – Berättelsen om Joel 
Pappan till 13-årige sonen Joel beskriver hur familjens liv förändrades radikalt när Joel blev 
sjuk i leukemi. Boken skildrar sorgeprocessen och cancersjukdomens förlopp. Boken utkom 
två år efter sonens död (Andersson, 2004). 
 
Analys 
Analysmetoden som användes i studien är en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 
Lundmans (2004) sammanställning av olika analysmetoder. Enligt Carlsson (1991) innebär 
innehållsanalysering att ett budskap från till exempel en text eller film bearbetas. Förutom den 
konkreta texten ger en innehållsanalys läsaren budskapet som står mellan raderna, det vill säga 
den latenta innebörden (Carlsson, 1991). Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning 
av olika metoder för innehållsanalys beskriver att meningsbärande enheter först plockas ut ur 
en text, därefter kondenseras texten för att korta ner texten men ändå behålla innehållet. I nästa 
steg kodas enheterna och grupperas i subkategorier som sedan formulerar kategorier som bildar 
rubriker i resultatet. En innehållsanalys kan vara antingen manifest eller latent. En manifest 
innehållsanalys innebär att det synliga, konkreta innehållet beskrivs medan en latent 
innehållsanalys innebär att det är den underliggande meningen som beskrivs (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Vid analysförfarandet användes både en manifest och en latent innehållsanalys. Så långt som 
möjligt analyserades texten manifest. Anledningen till att latent innehållsanalys användes 
utöver den manifesta var att det är svårt att läsa en bok utan att tolka den underliggande 
meningen. Vid analysen av böckerna lästes dessa först igenom individuellt för att få en helhet 
av innehållet. Meningsbärande enheter som var relevanta för syftet markerades med en 
blyertspenna i böckerna vid den andra individuella inläsningen. För att lätt hitta sidorna med 
understrykningar markerades dessa med Post-it-lappar. De meningsbärande enheterna 
plockades därefter ut och skrevs upp på papper, detta resulterade i ungefär sammanlagt 250 
olika meningsbärande enheter. Dessa jämfördes sedan och de som båda författarna valt ut 
ströks från det ena pappret för att undvika upprepningar. Därefter diskuterades de utvalda 
enheterna för att säkerställa att de svarade mot syftet. Tillsammans bestämdes sedan vilka 
meningsbärande enheter som skulle analyseras vidare. Dessa markerades på papperna med en 
överstrykningspenna och övriga togs bort. Kvar blev ungefär hälften av de 250 
meningsbärande enheterna. De valda meningsbärande enheterna skrevs sedan in i tabeller. I 
tabellerna kondenserades enheterna till kortare texter med bibehållet innehåll och kodades 
med en färg som representerade texter med liknande innebörd. Detta gjordes för att lättare 
kunna överblicka materialet. Enheter med liknande innebörd grupperades i olika 
subkategorier som återgav studiens syfte. Avslutningsvis formulerades kategorier, vilka sedan 
bildade rubriker i resultatet. I exemplet på analysförfarandet nedan visas alla steg utom 
kodningen som endast gjordes i arbetsmaterialet för att underlätta arbetet. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande  
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Subkategori Kategori 

”Nu var det bara att 
vänta och hoppas. 
Jag var inställd på 
att ingen av oss 
skulle passa. 
Chansen var så liten. 
Det visste vi. Men 
hoppet fanns” 
(Karlsson, 2005, s. 
62) 

Nu var det bara att 
vänta och hoppas. 
Inställd på att ingen 
skulle passa. Liten 
chans, det visste vi. 
Hoppet fanns. 

Tro på att det ska gå 
bra. 

Hopp. 

”Jag grät. Oj vad jag 
grät. En störtflod. 
Plötsligt var vi de mest 
drabbade i universum. 
Den onda maran, hade 
pressat ut den sista 
gnutta hopp. Den hade 
knäckt mig totalt” 
(Fellenius, 2002, s. 49).   

Jag grät. Vi var de 
mest drabbade. Den 
onda maran hade tagit 
det sista hoppet. Den 
hade knäckt mig 
totalt. 

Har förlorat allt hopp. Hopplöshet 

Efteråt har jag 
funderat på om 
läkarna framställde 
Joels chanser som 
bättre än vad de i 
själva verket var. 
Men när jag tänker 
efter så pratade vi 
öppet om riskerna, 
det var bara det att vi 
inte lyssnade så 
uppmärksamt då. Vi 
filtrerade orden och 
la bara de mest 
hoppfulla på minnet. 
(Andersson, 2004). 

Lyssnade inte på 
läkarnas 
framställningar om 
riskerna. La de mest 
hoppfulla orden på 
minnet.  

Vill inte se 
verkligheten. 

Förnekelse. 

 
Inför resultatskrivningen sorterades den analyserade texten in i tabeller där varje tabell 
representerade en kategori för att lättare få en översikt av materialet.  
 
 
RESULTAT 
 
I analysen av de skönlitterära böckerna framkom fyra kategorier. Kategorierna var lidande, 
hopp, hopplöshet och förnekelse. För att förstärka betydelsen av innehållet i resultatet 
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användes citat utifrån litteraturen. Detta för att få en mer begriplig bild av vilka upplevelser 
som föräldrarna upplevde. Citaten skulle även bidra till att få en större insyn i och uppfattning 
av den aktuella situationen.  
 
Lidande 
I samtliga böckerna framkom att föräldrarna led av att se sina barn lida. De beskriver hur 
deras sorg ofta hänger ihop med barnets lidande. Samtliga föräldrar beskriver hur svårt det var 
att se sitt barn må dåligt. En förälder beskriver hur dottern nästan bad om ursäkt för att hon 
mådde så dåligt och menar att det hade varit enklare om dottern hade avreagerat sig på honom 
istället för att ligga tyst i sängen. Föräldrarna beskriver hur de plågades och led av att inte 
kunna skydda sina barn från sjukdomen och dess konsekvenser. En pappa beskriver hur han 
led av att se sin son ledsen. Han berättar om hur sonen hade blivit förlamad i ansiktet till följd 
av sjukdomen. Han beskriver hur känslomässiga tillstånd inte gick att avläsa i sonens ansikte 
förrän exempelvis när tårarna redan hade kommit.  
 

”När jag såg hur tårarna rann nerför Joels förlamade ansikte kändes det som om hjärtat 
sprack” (Andersson, 2004, s. 67). 

 
Vidare beskriver samma förälder hur det värkte i bröstet av att se sin son förlora sin 
tonårsstyrka och bli svag och hjälplös.  
 
Lidande yttrar sig även som ovisshet hos föräldrarna. I böckerna berättar föräldrarna om 
ovissheten de upplevde under sjukdomstiden. En förälder beskriver ovissheten som en 
fruktansvärd känsla. Samtliga föräldrar berättar hur ovisst det kändes när de tänkte på 
framtiden. Det framgick av föräldrarnas berättelser att ovissheten innebar ett lidande för dem. 
De beskriver ovissheten som skrämmande. En fråga som snurrade i föräldrarnas huvuden var 
ska jag mista mitt barn innan han/hon ens blivit vuxen? Vid ett tillfälle i boken berättar en av 
föräldrarna om när tanken uppkom på att sonen kanske skulle dö före honom. Pappan 
beskriver hur han borrade ner ansiktet i kudden och grät så att magmusklerna krampade. En 
annan förälder berättar om ovissheten han upplevde med prognosen 50-50. Pappan resonerade 
om att om prognosen hade varit nio till ett på överlevnad så hade förutsättningarna varit 
tydligare, det skulle vara otur om man råkade vara det tionde fallet. Eller tvärtom, om bara en 
av tio överlevde så vore det visserligen tragiskt men samtidigt en mer given situation. Pappan 
menade att då kunde man ju i alla fall hoppas på att just ens eget barn skulle vara det tionde 
som skulle överleva.  
 
”Hur ska detta sluta? Finns det ingen som kan ge besked!? 50-50 eller det kommer att gå bra, 

eller Det kommer inte att gå. Ja och nej, nej och ja. Dessa förbannade cirklar hur jag än 
försöker att tränga undan det så kommer jag återigen dit”(Fellenius, 2002, s. 75). 

 
Samtliga föräldrar i böckerna kände hjälplöshet under sitt barns sjukdomstid. Föräldrarna led 
av hjälplösheten av att inte kunna göra något åt situationen. Föräldrarna hade en önskan om 
att kunna göra allting bra för sitt barn och att allt skulle vara som vanligt. En förälder berättar 
om hur han grät för att han inte själv kunde välja vad som skulle hända. Han berättar också 
om hur hans dotter inte kunde äta på grund av blåsor i munnen efter cellgiftsbehandlingarna. 
Pappan beskriver hur han höll på att gå i tusen bitar i sin förtvivlan och hjälplöshet av att inte 
kunna få i sitt barn mat. En förälder berättar att hon hatade sjukdomen och det enda hon 
kunde göra åt det var att trösta sin dotter. I en av böckerna beskriver pappan upplevelsen av 
hjälplöshet när hans son just fått veta att sjukdomen inte går att bota.  
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”Vi hörde hur han grät i duschen efteråt, för att vattnet var för varmt sa han, men jag tror 
inte det var därför. Jag har aldrig känt mig mer hjälplös än jag gjorde då. Varken förr eller 

senare” (Andersson, 2004, s. 52). 
 
Vidare berättar pappan om hjälplösheten han upplevde när sonen hade svåra smärtor. 
 

”Han hade så ont att han borrade ner ansiktet i kudden och skrek i flera minuter innan det 
lättade. Hela familjen var plågad. Att se honom ha så ont och inte kunna göra något, det var 

nästan outhärdligt” (Andersson, 2004, s. 56). 
 
Hopp 
Trots sorg och lidande i och med barnets sjukdom upplevde föräldrarna hopp vid åtskilliga 
tillfällen under sjukdomstiden. Föräldrarna satte sin tilltro till sjukvården och dess 
behandlingar. Till en början skrämdes föräldrarna av den nya miljön på sjukhuset. 
Behandlingar, undersökningar och teknisk utrustning sågs som ett hot. Detta, som först 
skrämde föräldrarna, blev sedan deras hopp när de insåg att de smärtsamma behandlingarna 
var vägen till att barnet skulle bli friskt. En förälder berättar hur de satte allt sitt hopp på 
benmärgtransplantationen som blev deras livlina. Varje gång ett nytt förslag på behandling 
gavs av läkarna tändes hoppet hos föräldrarna. Även när föräldrarna visste att sjukdomen inte 
gick att bota så hoppades de att ett mirakel skulle ske. Hoppet behövdes för att de skulle orka 
fortsätta kämpa.  
 
”Läkaren ordinerade också en ny medicin till Lina, men bad oss att inte ställa något hopp till 
den, ”men man vet aldrig, det kan ske underverk”. Tack doktorn för det lilla, lilla halmstrået 

du gav oss” (Karlsson, 2005, s. 164). 
 
Föräldrarna la märke till minsta lilla förbättring hos sina barn för att de skulle kunna hålla 
åtminstone en liten gnutta hopp uppe. En förälder berättar att han trots att barnet hade en 
infektion och att den höll i sig noterades en viss förbättring då det började bli lättare att få i 
dottern hennes kvällsmediciner. De letade efter hopp för att orka kämpa vidare. En förälder 
skriver att det kan vara lätt att tro att hoppet om ett långt liv är det enda som kan hålla en 
människa uppe men han ersatte det med hoppet om en bra sista tid för sin son. Pappan menar 
att det också var ett slags hopp som gick att leva på även om det var mer anspråkslöst.    
 
Hopplöshet 
Samtliga föräldrar upplevde känslor av hopplöshet under sjukdomstiden. Från att i ena 
stunden känna hopp till att i nästa stund känna hopplöshet var inget ovanligt för föräldrarna i 
böckerna. Växlingarna mellan hopp och hopplöshet kunde ske snabbt. Varje gång barnet fick 
ett återfall av sjukdomen tappade föräldrarna tron på framtiden. En förälder beskriver att 
upplevelsen av hopplöshet var så stor att han fick tvinga sig själv att inte börja sörja innan han 
visste hur utgången skulle bli. Hopplösheten medförde att föräldrarna tappade orken, 
livsgnistan och glädjen till livet. Även fast de hade friska barn hemma hade de svårt att 
glädjas åt detta när hopplösheten var som värst. En förälder beskriver hur hoppet lämnade 
honom när han fick veta att sonens sjukdom inte gick att bota. En annan förälder beskriver att 
sjukdomen hade tagit det sista hoppet ur honom och hur dåligt han mådde av det. 
 

”Jag grät. Oj vad jag grät. En störtflod. Plötsligt var vi de mest drabbade i universum. Den 
onda maran, hade pressat ut den sista gnutta hopp. Den hade knäckt mig totalt” 

(Fellenius, 2002, s. 49).  
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Förnekelse 
I böckerna framkom att föräldrarna förnekade barnets sjukdom i vissa skeden under 
sjukdomsperioden. Föräldrarna ville inte inse sanningen. När läkarna gav ett negativt besked 
kunde de lyssna men inte alltid ta in informationen. Återkommande i alla böckerna var att det 
var svårt för föräldrarna att acceptera barnets sjukdom. Föräldrarna kunde uppleva 
overklighetskänslor trots att sjukdomen redan var ett faktum. De kunde inte tro att det hände 
dem och deras barn. En förälder berättar hur han intellektuellt förstod men känslomässigt inte 
kunde ta till sig sanningen. Föräldrarna använde försvarsmekanismer för att tränga undan den 
jobbiga situationen. En förälder berättar om ett besök på onkologen. 
 

”Jag läste på skyltarna, på dem stod det onkolog, det betyder cancer tänkte jag. Jag 
funderade på det men var övertygad om att det här var det enda stället som det kunde utföra 
sådana provtagningar på. Efteråt förstod jag att det antagligen var någon försvarsmekanism 
inom mig. Jag vägrade tänka tanken att Lina skulle vara sjuk igen. Jag slog bort tankarna så 

fort det bara gick, och det var väldigt fort” (Karlsson, 2005, s. 137). 
 
Förnekelsen kunde också yttra sig som avståndstagande. Speciellt en förälder avstod helst från 
att vara med vid behandlingar för att hon inte ville se eller inse verkligheten. Föräldern kom 
med undanflykter, till exempel att det fanns saker i hemmet som hon var ”tvungen” att göra.  
 
Förnekelsen kunde komma och gå under hela sjukdomstiden. In i det sista ville en av 
föräldrarna inte acceptera eller se vad som höll på att hända hennes dotter.  
 

”Jag låg bredvid henne med hennes lilla hand i min, den var alldeles kall. Jag tänkte ”jag 
kanske ska stänga av fläkten om den gör Lina så här kall”. Jag förstod inte vad som höll på 
att hända, jag ville inte förstå. Lina andades inte mer, hon var död. Vår älskade lilla dotter 

var död” (Karlsson, 2005, s. 201). 
 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka upplevelserna hos föräldrar till barn sjuka i leukemi. 
Studien baserades på tre självbiografiska böcker och en kvalitativ ansats användes vid 
analysen. Enligt Willman och Stoltz (2002) är en kvalitativ metod ofta det bästa alternativet 
om man vill studera människors uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. Syftet med en 
kvalitativ studie är att beskriva ett fenomen holistiskt, man studerar helheter istället för 
variabler (Willman & Stoltz, 2002). Vi anser att vi med hjälp av självbiografier som 
analysmaterial kunde se föräldrarnas upplevelser i sin kontext. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) ses omvärlden inom kvalitativ forskning som komplex, kontextberoende 
och subjektiv. En text som ska analyseras bör således ses i sitt sammanhang och vid tolkning 
bör det finnas en medvetenhet hos forskaren om personlig historia, livsvillkor och rådande 
kultur hos den person vars berättelse ska analyseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
Självbiografier valdes också därför att det är en primärkälla och på det viset kunde vi undvika 
att en tolkning redan genomförts av någon annan. 
 
Sökningarna av böckerna gjordes via databasen Pion samt genom Blekinge tekniska 
högskolas bibliotekskatalog. Hade sökningar gjorts även på exempelvis internetbokhandlar 
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kanske urvalet hade sett annorlunda ut. Andra sökord än leukemi hade kanske också gett andra 
eller fler träffar. Böckerna som valdes ut svarade dock mot studiens syfte och speglade 
föräldrar till barn med leukemis situation i Sverige idag. Positivt med urvalet var att böckerna 
är skrivna av båda könen, det vill säga både mammors och pappors upplevelser framkom. 
 
Samtliga böcker som valdes ut var skrivna av svenska föräldrar i Sverige och barnen i 
böckerna var sjuka i leukemi ungefär under samma tidsperiod. På grund av detta var 
förutsättningarna för vård- och behandling liknande för alla familjer. Nackdelen med detta var 
att resultatet endast ger en bild av situationen i Sverige. Därför kan det inte med säkerhet 
sägas att detta resultat är något som föräldrar till barn med leukemi över hela världen 
upplever. Olika vård- och behandlingsmetoder samt oddsen för överlevnad i olika länder kan 
påverka föräldrarnas upplevelser. Kulturella skillnader i hur sjukdom och lidande hanteras 
hade också kunnat ge ett annorlunda resultat. Vi tror dock att resultatet ger en relativt 
samstämmig bild av situationen för föräldrar till barn sjuka i leukemi i Sverige. En av 
böckerna som hittades under litteratursökningen valdes bort för att den efter läsning ansågs 
vara för gammal i relation till den övriga litteraturen. Innehållet speglade inte situationen som 
den ser ut idag. Boken utspelade sig i USA och vid en analys av den boken hade detta kunnat 
medföra ett annorlunda resultat. Dock övervägde nackdelen med att boken var gammal 
fördelen med att få ett mer internationellt gångbart resultat.  Alla böckerna var skrivna på 
svenska vilket gör att inga feltolkningar skett på grund av bristande översättning. Detta ger ett 
mer trovärdigt resultat.   
 
Det finns en viss osäkerhet angående när böckerna är skrivna. En av författarna klargör att 
boken skrevs under sjukdomstiden medan de resterande två inte nämner när boken är skriven. 
Det som är säkert är att dessa två böcker är utgivna ett par år efter barnens bortgång. Är 
böckerna inte skriva under sjukdomstiden kan detta resultera i att föräldrarna inte alltid 
kommer ihåg vad som hänt och hur de upplevde det. Frågor har dykt upp under studiens gång 
om allt verkligen kan stämma. Hur kan föräldrarna minnas vissa saker så precist? Vi tror 
emellertid att upplevelserna är verkliga men är ibland osäkra på trovärdigheten på detaljnivå, 
detta såvida böckerna inte skrevs under sjukdomstiden.  
 
Vid analysen användes Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av olika 
analysmetoder. Vi ansåg att denna sammanställning passade bra till studien. Den var 
lättbegriplig och de olika stegen var enkla att följa. Böckerna lästes igenom individuellt av 
båda författarna till studien och analysen gjordes därefter gemensamt. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008) anses studier som genomförs av två personer få ett mer 
tillförlitligt resultat än studier utförda av endast en person (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). När meningsbärande enheter plockades ut var det ibland svårt att fokusera på syftet, 
vilket resulterade i många fler enheter än bara de som speglade en upplevelse. På grund av 
detta var vi tvungna att sortera bort en del enheter. Vid kondensering uppstod svårigheter på 
grund av metaforer i de meningsbärande enheterna detta medförde att redan i detta steg var vi 
tvungna att göra en viss tolkning av en del enheter. I resultatet var det först tänkt att använda 
subkategorierna som underrubriker men eftersom upplevelserna var svåra att sortera så 
specifikt togs dessa underrubriker bort.  
 
Två av de självbiografiska böckerna var skrivna på ett sådant sätt att det var svårt att 
analysera texten utan att tolka den, detta på grund av att mycket beskrevs med metaforer. De 
förekommande metaforerna har dock diskuterats och jämförts och vi har varit ense om 
innebörden av texterna. Både en manifest och en latent innehållsanalys användes i studien. Så 
långt som det var möjligt gjordes en manifest analys, vissa meningsbärande enheter krävde 
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dock tolkning varvid analysen även blev latent. Vi anser att det är svårt att läsa en bok utan att 
tolka. Tolkning kan emellertid medföra att resultatet blir färgat av författarna till studien. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) medför en analys som är alltför textnära risk 
för att helheten går förlorad. Viss grad av abstraktion och tolkning behövs för att resultatet ska 
bli begripligt och meningsfullt. En större tolkning kan underlätta kategorisering eftersom 
tolkning ökar möjligheten att se sammanhang och mönster (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Vi hade ingen tidigare erfarenhet av leukemi hos barn eller hur föräldrarna kan uppleva 
sjukdomstiden, innan studien påbörjades. Enligt Rosberg (2008) finns det olika synsätt på 
förförståelse. Vissa menar att förförståelsen om det som ska studeras ska sättas åt sidan medan 
andra förkastar möjligheten att bortse från sin egen kunskap och förförståelse och menar att 
människan inte kan förstå världen utan sin egen förförståelse och tolkning (Rosberg, 2008).  
 
Då syftet med studien var att belysa upplevelser hos föräldrar till barn med leukemi under 
barnets sjukdomstid togs inte delarna som handlade om tiden efter barnets död respektive 
tillfrisknande med i analysen. Studien baserades på tre föräldrars upplevelser vilket inte kan 
ses som något generellt för alla föräldrar i samma situation men resultatet visar ändå på hur 
barnets sjukdomstid kan upplevas av föräldern. Föräldrarna, helt oberoende av varandra, 
beskriver liknande upplevelser genom de olika skedena i barnets sjukdomsprocess. Detta ökar 
överförbarheten på resultatet. Tre böcker valdes för att få flera föräldrars upplevelser men 
samtidigt också för att få en översiktlig bild av materialet. Fler böcker kunde ha resulterat i att 
inte samma noggrannhet hade uppnåtts i analysen på grund av den större mängden material i 
relation till den begränsade tiden för studien.  
 
Resultatdiskussion 
Av resultatet framgick att föräldrarnas lidande ofta grundade sig i barnets lidande. Det tog 
föräldrarna hårt att se sitt barn må dåligt. Det fanns en önskan om att ta på sig sitt barns 
lidande och underlätta barnets situation. Detta resultat styrks av Kars, Duijnstee, Pool, Van 
Delden och Grypdonck (2008) som i en studie betonar att föräldrar till barn med leukemi 
önskar kunna ta på sig barnets lidande. Även Enskär (1999, 2000) tar upp detta. Ju mer barnet 
påverkas och lider desto mer lider föräldrarna själva (Enskär, 2000).  I studien av Kars et al. 
(2008) tas det också upp att det var viktigt för föräldrarna till leukemisjuka barn “att vara där” 
för sitt barn för att kunna lindra barnets lidande. Eftersom de inte kunde påverka den 
medicinska behandlingen var ”att vara där” deras viktigaste uppgift. Föräldrarna upplevde att 
deras stöd till barnet gjorde att barnet klarade sig bättre igenom behandlingen (Kars et al., 
2008). Detta kan tolkas så att när barnets situation underlättas och lidandet minskas, minskar 
även föräldrarna sitt eget lidande. Detta på grund av att föräldrarnas lidande i grunden handlar 
om att barnet lider. Arman och Rehnsfelt (2006) beskriver att det centrala i vården är att se 
den lidande människan och genom att förstå sig på lidandet inse att det alltid finns möjlighet 
till att lindra lidande. Det är, enligt Kirkevold (2002), viktigt att vårdpersonalen även ser till 
de anhöriga till den sjuke, det vill säga till exempel föräldrarna till ett sjukt barn. Speciellt i 
vården av barn har de anhöriga en betydande roll. Barnets situation under sjukdomstiden är 
avhängig av om föräldrarna orkar vårda och ställa upp för barnet. För att orka med detta 
arbete är det vikigt att föräldrarna får stöd av vårdpersonalen (Kirkevold, 2002). Enligt 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är målet för all vård att lindra 
lidande och att skapa förutsättningar för välbefinnande. Detta anser vi även inkludera 
anhöriga till den sjuke. Även Travelbee (1971) tar upp vikten av anhörigas delaktighet i 
vården i sin omvårdnadsteori. ICN: s etiska kod tar upp de grundläggande ansvarsområdena 
för en sjuksköterska varav ett av områdena är att lindra lidande, detta gäller både på individ 
och på familjenivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Vi anser att samtal mellan 
vårdpersonal och föräldrar kan vara ett sätt att lindra lidande hos föräldrar till ett leukemisjukt 
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barn. Enligt Travelbee (1971) är lidandet en subjektiv upplevelse som erfars olika av 
människor detta innebär att vårdpersonalen måste se till varje individ och vara beredd på olika 
reaktioner, allt från raseri till depression eller likgiltighet. 
 
I resultatet framkom även att lidandet kunde yttra sig som ovisshet och hjälplöshet. 
Föräldrarna led av att inte veta hur framtiden skulle bli samt av att de inte hade möjlighet att 
påverka sjukdomens utgång. Det framgick också av resultatet att föräldrarna upplevde 
ovisshet av att inte få besked. Ovissheten om prognosen tärde på föräldrarna. Detta är något 
som även har framkommit i andra studier. McGrath, 2002 och McGrath et al., 2004 belyser 
ovissheten hos föräldrar till barn med leukemi. Ovissheten associeras bland annat till den 
oförutsägbara utgången av barnets sjukdom. Föräldrarna känner ovisshet även vid relativt 
riskfria situationer därför att de inte vet helt säkert vad som ska hända deras barn (McGrath, 
2002; McGrath et al., 2004). I en studie av Patistea, Makrodimitri och Panteli (2000) 
framkom att föräldrar till barn sjuka i leukemi ofta upplever rädsla inför framtiden och att 
förlora sitt barn. En stor del av föräldrarnas lidande under sjukdomstiden förknippas med 
deras upplevelse av att inte ha kontroll över sitt liv och vad som händer med deras barn. 
Föräldrarna känner även hjälplöshet och frustration över att behandlingen är otillräcklig och 
inte kan garantera barnets tillfrisknande (Patistea et al., 2000). Föräldrarna lider av 
hjälplösheten att de inte kan göra barnet friskt (Patistea et al., 2000; McGrath, 2000; Kars et 
al., 2000). Enligt Ahrman och Rehnsfeldt (2006) utmärker känslor av bland annat hjälplöshet 
föräldrars svåra lidande i samband med ett barns sjukdom.  
 
 Resultatet visade att föräldrarna upplevde hopp blandat med hopplöshet under barnets 
sjukdomstid. Hoppet föräldrarna upplevde inför varje ny behandlingsmetod anser vi är av 
betydelse för att orka kämpa sig igenom sjukdomstiden. Enligt Travelbee (1971) motiveras 
människan genom hopp. Hoppet möjliggör bearbetningen av svåra och påfrestande situationer 
som till exempel sjukdom och lidande och bidrar till att människor kan hantera dessa 
(Travelbee, 1971).  Enligt Björklund (2000) är vårdens uppgift inte alltid att ge hopp, särskilt 
inte då osäkerhet finns, däremot bör vården skapa förutsättningar för att hoppet ska kunna 
födas.  Vi anser att även om det inte finns hopp om tillfrisknande så bör något slags hopp ges 
till föräldrarna exempelvis hoppet om att barnet ska få en bra sista tid på jorden. I McGraths 
(2002) studie klargjorde föräldrarna tydligt att de hellre önskade ärlighet än orealistiska, 
tröstande kommentarer.  
 
Vårt resultat angående upplevelser av hopp styrks i en studie av Patistea et al. (2000) där 
hopp, optimism, positivt tänkande och tro på Gud hjälpte större delen av föräldrarna att 
acceptera diagnosen, tolerera innebörden av sjukdomen och att orka fortsätta ta hand om 
barnet. Hoppet var den mest hjälpande faktorn i att klara av att hantera barnets leukemi 
(Patistea et el., 2000). Tron på Gud var dock inget som framgick i vårt resultat. Detta kan ha 
att göra med kulturella skillnader mellan länderna eftersom studien var gjord i Grekland. 
Resultatet visade också att föräldrarna upplevde hopp vid varje ny behandlingsmetod. Detta 
resultat framkommer även i studien av Patistea et al. (2000), många föräldrar la sitt hopp på 
att den medicinska behandlingen skulle göra barnet friskt. I vår studie skrämdes föräldrarna 
först av behandlingsmetoderna och sjukhusvistelsen men detta blev senare deras hopp, 
sjukhuset var den givna platsen för barnet att tillfriskna. Liknande resultat framkom i studien 
av McGrath et al. (2004) där föräldrarna efterhand beskriver sjukhuset som en tryggare plats 
än hemmet och rummet på avdelningen som en tillflyktsort. 
 
Något som var intressant i resultatet i vår studie var att upplevelserna av hopp och hopplöshet 
kunde växla snabbt, ett provsvar kunde vara avgörande. Detta är något som även McGraths 
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(2002) studie visar. För utomstående kan det kanske tyckas svårt att uppleva hopp i en till 
synes hopplös situation. Föräldrarna i vår studie omvärderade innebörden av hopp och gjorde 
detta till något mindre anspråkslöst. Även små ting kunde inbringa hopp hos föräldrarna. 
Hopplösheten som framkom i resultatet gjorde att föräldrarna tappade orken och livsgnistan. 
När föräldrarna i två av böckerna fick besked om att barnet inte skulle bli frisk försvann 
hoppet och hopplöshet infann sig. Enligt Travelbee (1971) är en människa som förlorat allt 
hopp inte benägen att förändra eller förbättra sin tillvaro. Vi anser att när hopplösheten 
inträder och tron på att problem ska lösas har försvunnit är det viktigt att vårdpersonalen finns 
till hands för föräldrarna för att hjälpa dem att hantera situationen.  
 
I resultatet framkom att föräldrarna ofta upplevde att ”detta inte händer mig och mitt barn”, de 
förnekade barnets sjukdom. När föräldrarna fick ett negativt besked från läkarna hade de ofta 
svårt att ta till sig informationen även om de egentligen hörde vad läkaren sa. Detta resultat 
styrks av tidigare studier. Clarke, Davies, Jenney, Glaser och Eiser (2004) belyser att föräldrar 
till barn med leukemi hade svårt att greppa informationen de fick från läkarna. På grund av 
chock kunde de inte ta in detaljerna om diagnos och behandling, de kunde endast tänka på att 
rädda barnets liv. Föräldrarna kunde inte tro att det var sant att deras barn var sjukt (Clark et 
al., 2004). Även Patistea et al. (2000) och McGrath (2002) belyser föräldrarnas svårigheter att 
ta till sig informationen från vårdpersonalen. Patistea et al. (2000) tar även upp att föräldrarna 
hade en ifrågasättande attityd mot vårdpersonalen, föräldrarna ville inte tro på vad 
vårdpersonalen sa och bad därför om en second opinion i hopp om att den första läkaren hade 
ställt fel diagnos (Patistea et al., 2000). I vårt resultat framgick dock inte ifrågasättande av 
läkarna. Förnekelsen handlade mer om att föräldrarna inte ville ta till sig informationen.  
 
Förnekelsen som framkom i vårt resultat var ofta en försvarsmekanism för att föräldrarna 
skulle orka hantera situationen. I studien av McGrath (2002) beskrivs förnekandet just som ett 
skydd för att sjukdomen inte ska överväldiga föräldrarna. Föräldrarna skjuter problemen åt 
sidan. Enligt Munn Bracken (1991) kan detta beteende vara hälsosamt till en början. 
Wettergren (2007) belyser att upplevelser av att det som händer inte är sant och förnekelse är 
vanligt vid svåra sjukdomar. Diagnostillfället kan liknas vid en fruktansvärd katastrof då hela 
ens existens hotas. Saker som tidigare tagits för givet, rycks plötsligt bort. Hela tillvaron 
vänds upp och ner när det som skapar den grundläggande tryggheten i livet dras undan. 
Reaktionen är ofta att primitiva försvarsmekanismer används, så som förnekelse, för att kunna 
hantera verkligheten (Wettergren, 2007). Ett diagnosbesked om en svår sjukdom kan liknas 
vid chock. Enligt Cullberg (2006) kopplar en individ i chock ofta ifrån sig verkligheten och 
kan ha svårt att minnas vad som skett. Vid svår sjukdom är förnekelsen en utmärkande 
försvarsmekanism (Cullberg, 2006). Vi tror att föräldrarna kanske behöver få tid på sig att 
acceptera barnets sjukdom och hanterar detta genom att förneka och välja att inte se sannigen 
på en gång utan låter den sjunka in med tiden. Detta kan vara ett sätt att hantera situationen. 
Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan ger information i lagom takt och att situationen 
anpassas efter individen. 
 
Upplevelser går ofta in i varandra. I vår studie kan resultatet ofta antas leda till varandra. Till 
exempel ligger ovisshet och hjälplöshet nära varandra. Det kan antas att när en människa 
gärna vill veta men inte vet, kan denna också känna sig hjälplös. Det är svårt att göra något åt 
saken när det är osäkert vad som borde göras. Även hjälplösheten skulle kunna leda till 
upplevelser av hopplöshet. Om inget kan göras för att förbättra en viss situation kan det 
upplevas hopplöst. Exempelvis i studien av McGrath (2002) kunde föräldrarna även om de 
led av ovissheten samtidigt uppleva hopp, de menade att det fortfarande fanns en chans till 
tillfrisknande innan föräldrarna definitivt visste prognosen. 
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SLUTSATS 
Studien visade att föräldrarna till barn sjuka i leukemi upplevde liknande känslor under 
sjukdomstiden. Lidande, hopp, hopplöshet och förnekelse var något som samtliga föräldrar i 
böckerna upplevde. Genom denna studie har vi fått en förståelse för hur föräldrar till barn 
med leukemi kan uppleva situationen. Detta kan vi som sjuksköterskor ha nytta av i mötet 
med dessa föräldrar för att kunna bemöta dem på ett bra sätt. Även om resultatet var liktydligt 
hos alla föräldrar kan vi dock inte förutsätta att upplevelserna förekommer överlag hos alla 
föräldrar till barn med leukemi. Studien ger ändå en inblick hur barnets sjukdomstid kan 
upplevas av föräldrarna. I en studie, som denna, som är baserad på upplevelser är det svårt att 
fastställa ett statiskt resultat. Många av upplevelserna som framkom i resultatet gick in i 
varandra, det vill säga, upplevelserna leder ofta till varandra, allt hänger ihop. 
 
Vidare forskning i ämnet skulle kunna handla om vilken hjälp och vilket stöd föräldrarna 
önskar få från vårdpersonalen samt om det finns någon typ av stöd som fungerar bättre än 
andra för att föräldrarna ska kunna hantera barnets sjukdom på bästa sätt. Något mer som 
skulle vara intressant att forska vidare om är hur det går för de här föräldrarna sedan, det vill 
säga både hos de föräldrar vars barn tillfriskar och hos de där barnet avlider. Hur ser deras liv 
ut fem, tio år senare? Har deras perspektiv på livet förändrats och sitter dessa förändringar i så 
fall i under lång tid efter sjukdomen? Vidare forskning skulle kunna öka förståelsen 
ytterligare för upplevelserna hos föräldrar som har eller har haft ett barn med leukemi. 
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