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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Föräldrar ställs inför en ny och svår vardag då deras barn drabbas av 
sjukdomen leukemi. Familjens vardagliga liv ändras dramatiskt, många känslor som 
lidande, sorg och hopp kommer att prägla deras nya livssituation. Sjuksköterskan har en 
viktig del i att få familjen att känna trygghet i den svåra situation de befinner sig i. Syfte: 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i vardagen under deras barns 
sjukdomstid i leukemi. Metod: Studien baserades på två självbiografiska böcker skrivna 
av föräldrar till barn med sjukdomen leukemi. Studien hade en kvalitativ ansats med en 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Under analysen 
framkom fyra kategorier som benämndes; leva i nuet, vill inte sluta hoppas, att vara 
beskyddande samt att räcka till för de övriga i familjen. Studien hoppas kunna bidra till 
en ökad förståelse och kunskap om föräldrars upplevelser under barnets sjukdomstid. 
Resultatet visade att föräldrarna lärde sig att leva genom att ta en dag i taget. De slutade 
inte hoppas att deras barn skulle bli friska och genom hoppet klarade de av den tuffa 
vardagen. Slutsats: Med hjälp av studiens resultat kan vårdpersonal få en ökad förståelse 
för föräldrars upplevelse då de har ett sjukt barn med leukemi och därmed kunna ge ett 
bättre bemötande av föräldrar i vården. 
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INLEDNING 
Föräldrar till barn med sjukdomen leukemi kan uppleva att trygghet och glädje 

ersätts med känslor som rädsla, ensamhet, osäkerhet och kaos (Dovelius, 2000). 

Sjukdomen innebär en oerhörd påfrestning för hela familjen (Ringborg, Dalianis 

& Henriksson, 2008). Familjen vet inte hur sjukdomsförloppet kommer att 

utvecklas. Ovissheten kring sjukdomsförloppet och rädslan för att förlora en 

familjemedlem kan liknas som vid en krissituation (McGrath, Paton & Huff 

2005). Om en människa hamnar i en krissituation kan personen reagera och agera 

på olika sätt, känslor som ilska, skuld, ångest och förtvivlan är vanligt 

förekommande (McGrath, 2001) Den största kris en människa kan utsättas för är 

att förlora sitt barn (Cullberg, 2006 & McGrath, 2001). Föräldrarna kan samtidigt 

uppleva oro och förtvivlan för att inte räcka till för familjens övriga barn då det 

sjuka syskonet tar all fokus (Björk, 2008). 

Forskning visar betydelsen av att fokusera på föräldrarnas situation, samt 

påfrestningar och upplevelser som föräldrarna utsätts för när deras barn har 

insjuknat i en akut eller kronisk sjukdom (Kirkvold, 2002). Genom en ökad 

förståelse och kunskap om föräldrars upplevelser har sjuksköterskan större 

möjlighet att möta deras behov och stötta dem under vårdtiden. Föräldrarna kan 

då i sin tur ge barnet trygghet och goda vårdrutiner kan skapas som gör att hela 

familjen kan uppleva välbefinnande (Björk, 2008). Mot bakgrund av ovanstående 

är det viktigt att undersöka föräldrarnas upplevelser i vardagen för att kunna 

erbjuda en så optimal omvårdnad som möjligt. 
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BAKGRUND 

Leukemi  
I Sverige upptäcks varje år cirka 250 fall av cancer bland barn och ungdomar 

under 15 år, och ungefär 40 procent av fallen utgörs av leukemier 

(Socialstyrelsen, 2009). Leukemi hos barn skiljer sig från leukemi hos vuxna, då 

barnens cancer ofta är mer aggressiv och har en snabbgående process. I dag blir 

75 procent av de barn som får leukemi botade, trots det är cancer den vanligaste 

orsaken till död hos barn upp till 15 år (Socialstyrelsen, 2009). 

Leukemi är en blodsjukdom där benmärgen har svårt att bilda färdigutvecklade 

vita blodkroppar (Klasen McGrath, 2009). Det sker en oreglerad tillväxt av de vita 

blodkropparna och den normala blodbildningen blir därmed skadad. Detta leder 

till att patientens immunförsvar försvagas och risken för infektion ökar (Klasen 

McGrath, 2012). Leukemi är uppdelad i två huvudgrupper; akut och kronisk. 

Dessa huvudgrupper är i sin tur indelade i lymfatisk och myeloisk. Indelningen 

beror på vilken typ av vita blodkroppar som är involverade (Klasen McGrath, 

2012). Det finns ingen direkt orsak till sjukdomen leukemi, men miljögifter och 

joniserande strålning misstänks kunna medverka till utveckling av sjukdomen. De 

vanligaste behandlingsmetoderna är cytostatika, strålning och 

benmärgstransplantation, dessa behandlingsmetoder kan ibland kombineras med 

varandra (Grandelius & Lindberg, 2004). 

Att vara förälder 
Den kärlek som föräldrarna känner för sitt barn är starkare än det mesta och följer 

dem igenom hela livet (Orrenius, 1997). Schaller (1992) skriver att föräldrarna 

redan från barnets födsel knyter an till sitt barn och deras uppgift är att skydda 

barnet mot faror ifrån omvärlden. Nästan alla föräldrar vill vara så bra föräldrar 
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som möjligt och vill sitt barns bästa (Orrenius, 2005). Då ett barns liv hotas på 

grund av sjukdom kan föräldrarnas sårbarhet bli stor, då de kan känna rädsla över 

att förlora sitt barn (Hordvik & Straume, 1999). I dagens samhälle förväntas 

föräldrar kunna skydda sitt barn ifrån lidande, de förväntas även att klara av att ta 

hand om sitt barn själva (Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden & Grypdonck, 2008). 

När ett barn blir sjukt kan föräldrarna inte alltid göra detta längre och då kan 

föräldrarna uppleva en stor maktlöshet. Föräldrarna är beroende av att 

sjukvårdspersonalen hjälper till att ta hand om deras sjuka barn. De kan ha svårt 

att släppa taget om sitt barn och förlita sig på att vårdpersonalen gör allt för att 

barnet ska ha det så bra som möjligt (Kars et al. 2008). 

Familjens upplevelser då ett barn får leukemi 
Alla föräldrar vill sina barns bästa och förhoppningen är att barnen ska växa upp i 

ett tryggt hem och ha god hälsa (Woodgate & Degner, 2003). När en sjukdom 

som leukemi drabbar barnet så drabbar det inte bara barnet utan hela familjen 

påverkas (Kreuger, 2000). Deras normala vardag sätts i gungning och nya inslag 

som undersökningar och sjukhusbesök får högsta prioritet (Woodgate & Degner, 

2003). I den nya situationen som föräldrarna befinner sig i kan de ibland känna sig 

otillräckliga på grund av att det sjuka barnet tar upp den största delen av deras 

uppmärksamet. Det kan då vara lätt att åsidosätta sig själv, sin partner och 

eventuella syskon till det sjuka barnet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

Föräldrarna kan hamna i ett stresstillstånd på grund av att de saknar tidigare 

erfarenhet av liknade situationer. Genom att acceptera den nyuppkoma situationen 

kan föräldrarna lättare hantera och erkänna för sig själva att de inte kan påverka 

barnets sjukdom och kan då lättare hantera sin stress och därigenom känna viss 

kontroll över situationen (Tarr & Pickler, 1999). 
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Björk (2008) och Nolbris (2009) skriver att under sjukhustiden kan det sjuka 

barnet förlora kontakten med sina syskon och de hemmavarande barnen kan 

uppleva att de är försummade då föräldrarna spenderar mycket tid på sjukhuset. 

Familjens vardagliga liv styrs mycket över hur det sjuka barnet mår (Björk, 2008 

& Nolbris, 2009). Om det sjuka barnet mår bra kan familjen ha roligt och göra 

saker tillsammans, de stunder det sjuka barnet mår dåligt påverkar detta hela 

familjen vilket leder till att föräldrarna kan ha svårt att fokusera på vardagen 

(Nolbris, 2009). 

Behandlingar som det sjuka barnet utsätts för gör att barnet kan bli 

infektionskänsligt, vilket oftast leder till att familjens sociala kontakter och 

umgänge minskar. Föräldrarna vill inte riskera att det sjuka barnet får någon 

infektion, vilket kan uppkomma i samband med kontakt med flera personer 

(Nolbris, 2009). Trots detta är det viktigt att familjen försöker behålla ett normalt 

familjeliv där de kan göra aktiviteter tillsammans och umgås (McGrath & 

Philipps, 2008). Om inte denna möjlighet finns kan det leda till att hela familjen 

mår sämre (Nolbris, 2009). Genom att familjen träffas och umgås med vänner kan 

de få nya intryck och de kan tillsammans prata om vardagliga saker som inte 

handlar om sjukdom, vilket ger dem kraft att orka ta hand om det sjuka barnet 

(McGrath & Philipps, 2008). 

Föräldrarnas upplevelser i samband med barnets sjukdom 
När ett barn får sjukdomen leukemi måste föräldrarna helt lägga sina egna 

intressen och jobb åt sidan och bara vara till för det sjuka barnet (Kruger, 2000). 

Föräldrarna kan då uppleva det jobbigt att inte få träffa eller ha den dagliga 

kontakten med sina arbetskamrater (Kruger, 2000). Många föräldrar slutar helt att 

jobba under den tid som deras barn är som sjukast, vilket leder till att familjen kan 
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få ekonomiska påfrestningar, som extra utgifter för mediciner, resor, mat och 

telefonsamtal (Kruger, 2000). Dessa utgifter kan leda till en ansträngd ekonomi 

under sjukdomsperioden och tiden efter (Enskär, 1999; McGrath, Paton & Huff, 

2005). Föräldrarna kan uppleva att relationen till varandra påverkas positivt, då de 

oftast får ett djupare känslomässigt förhållande. Tillsammans kan de hitta styrka 

att klara av sjukdomstiden (Neil-Urban & Jones, 2002 ). Den nya situationen kan 

dock även innebära att relationen försämras (Dovelious, 2000), då det tunga 

beskedet förändrar vardagen som i sin tur kan tära på förhållandet (Kruger, 2000). 

Föräldrarna upplever ofta ovisshet i samband med barnets sjukdom, denna 

ovisshet är den vanligaste orsak till att föräldrarna känner oro (Lindah, Norberg & 

Boman, 2008). Ovissheten kan bestå av att inte veta hur sjukdomsförloppet ter sig 

med tvära kast och plötslig försämring (Björneheim Hynner, 2002). 

Under diagnostiseringen av leukemi och tiden efter upplever många föräldrar 

chocktillstånd, då de känner stor rädsla och oro över barnets situation och genom 

den omvälvande förändringen i deras liv (Cullberg, 2006 & Wallskär, 2006). Ett 

chocktillstånd kännetecknas av avsaknad av handlingsberedskap och invanda 

reaktionssätt (Cullberg, 2006). Chocken kan göra det svårt för föräldrarna att 

förstå samt hantera den aktuella situationen de befinner sig i, vilket kan leda till 

skuldkänslor över barnets sjukdomstillstånd (Enskär, 1999). Föräldrarna kan 

också uppleva det svårt då det inte finns någon förklaring till sjukdomen och de 

kan börjar leta efter en förklaring. Det är inte ovanligt att föräldrarna lägger 

skulden på sig själva, detta brukar dock vara övergående (Kreuger, 2000). 

Trots att läkaren har ställt diagnos på barnet kan föräldrarna ha svårt att acceptera 

att deras barn får sjukdomen leukemi (Kreuger, 2000). Patistea, Makrodimitri, och 



6 
 

Panteli (2000) menar att det kan ta lång tid innan föräldrarna accepterar och slutar 

förneka barnets sjukdomstillstånd. 

Föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn som får sjukdomen leukemi kan vara 

jämförbar med andra allvarliga psykiska trauman som sorg och depression 

(Lindahl et al. 2008). Van Dong-Melman, Van Zuuren och Verhults (1998) menar 

att föräldrar till barn som har cancer upplever sjukdomstiden som den mest 

dramatiska perioden i deras liv. 

Teoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1971) teoretiska referensram inbegriper en tolkning av en 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer som enligt henne utgör grunden i 

omvårdnadsprocessen. Syftet med denna teoretiska utgångspunkt är att även 

patientens familj innefattas i en familjefokuserad omvårdnad. Sjuksköterskan 

hjälper en individ, och familj att förebygga eller klara av upplevelsen av 

sjukdomens lidande samt att finna mening i sådan upplevelse. Travelbee (1971) är 

den första omvårdnadsteoretikern som specifikt skrivit om familjen och deras 

betydande roll i omvårdnaden. Travelbee (1971) upplyser vikten av att erbjuda 

hela familjen stöd med deras upplevelser, samt att styrka hur viktig deras närvaro 

är för den sjuke familjemedlemmen, då detta utgör en viktig del i 

omvårdnadsprocessen. 

Travelbee (1971) menar att människan motiveras genom hopp och kan med hjälp 

av hopp bemästra svåra situationer, som när en familjemedlem får en allvarlig 

sjukdom eller genomgår en smärtsam behandling. Hoppet är även ett viktigt 

verktyg för att kunna känna välbefinnande. De personer som saknar hopp har inga 

förutsättningar för förändring eller förbättring i sitt liv då personen inte ser att det 

finns någon väg ut ur den svåra situation som han eller hon upplever, då tron på 
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att problemet ska lösas har tappats. Travelbee (1971) anser att även om det inte 

finns hopp om ett tillfrisknande finns det möjlighet för sjuköterskan att hjälpa alla 

människor i mötet med att finna en mening i sitt lidande. Genom att familjen 

känner hopp om livet kommer deras tillvaro bli mer glädjefull och behaglig 

(Travelbee, 1971). 

Sjukdom och lidande har effekt på alla i den sjukes närhet, därför är det viktigt att 

bestå hela familjen med stöd. Händelser som sjukdom och lidande upplevs ofta 

som meningslösa, men sådana erfarenheter kan enligt Travelbee (1971) vara 

meningsfulla och innebära en möjlighet till självutveckling. Hon menar att alla 

människor någon gång i livet kommer att konfrontera sjukdom, lidande och död. 

Människors lidande är en förberedelse inför döden. Vidare beskriver Travelbee 

(1971) de anhörigas lidande som en förberedelse inför att skiljas ifrån den döende. 

Lidande hos anhöriga kan resultera i ytterligare känslor av skam och skuld, 

eftersom de skäms över att de lider trots att de inte är dem själva utan en annan 

person i deras familj som är sjuk. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i vardagen under deras 

barns sjukdomstid i leukemi. 

METOD 
Metoden som valdes till denna uppsats var analys av självbiografiska böcker Den 

kvalitativa ansatsen användes för att beskriva och förklara förståelsen i 

människors upplevelser, i detta fall föräldrars upplevelser av att ha haft ett barn 

med sjukdomen leukemi (William, Stolz & Bahtsevani, 2011). Studien utgick i 

från självbiografier där respektive författare har förlorat sitt barn i sjukdomen 
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leukemi. Enligt Dahlberg (1997) så innerhåller skrivna berättelser detaljerade och 

väl beskrivna uppgifter om hur människor upplever sin vardag, vilket gör att dessa 

med fördel kan användas i vetenskapligt syfte. 

Urval och datainsamling 
Urvalskriterierna för studien var självbiografiska böcker skrivna av föräldrar vars barn 

hade fått sjukdomen leukemi. Böckerna skulle dessutom vara författade på 

svenska och barnet skulle ha vårdats i Sverige. Böckerna skulle vara skrivna 

mellan åren 2004 och 2011. Ytterligare krav ställdes att böckerna skulle belysa 

föräldrarnas upplevelser, och att det sjuka barnet skulle vara mellan fem och arton 

år gammalt. Vidare ställdes som krav att det skulle finnas ett eller flera syskon 

som var friska och bodde hemma samt att barnet skulle ha avlidit när boken 

skrevs. 

För att hitta självbiografier skrivna av föräldrar som haft barn med sjukdomen 

leukemi gjordes en sökning via bibliotekskatalogen på Blekinge Tekniska 

Högskola. Sökordet som användes var leukemi. Sökning gav 16 träffar av 

självbiografiska böcker, 14 av böckerna sorterades bort på grund av att två av 

böckerna var översatta till svenska, en bok var en dokumentär, och en annan hade 

barnet skrivit delar av själv. Tio böcker var för gamla då de var mellan 1975-2001. 

Efter genomgång återstod två självbiografiska böcker. 

Resumé över självbiografiska böcker: 

Inuti sorgen - berättelsen om Joel av Andersson (2004). Joels pappa beskriver hur 

livet förändrades radikalt för familjen när sonen Joel var 13 år och insjuknade i 

sjukdomen leukemi. Han beskriven även familjemedlemmarnas kamp mot 

sjukdomen och hur de på bästa sätt hanterade sorgen då de förlorade Joel endast 

15 år gammal. Boken beskriver också hur familjen och Joel upplevde de olika 
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behandlingarna han fick genomgå, samt mötet med vårdpersonalen. I boken får 

man följa Joel under hans långa och hårda kamp mot cancer, under tillfrisknande 

och återfall, och som han till slut förlorar. Boken kom ut två år efter Joels död. 

 

Det är ju cancer- Om att fylla vår dotters dagar med liv av Karlsson (2005). 

Boken handlar om Lina som skulle fylla sju år när hon plötsligt insjuknade i 

sjukdomen leukemi. Linas mamma berättar om kampen som hennes lilla flicka 

hade mot sjukdomen. Boken beskriver familjens blandade känslor och tankar 

under Linas sjukdomstid samt den långa perioden med behandlingar. Familjen 

slits mellan hopp och förtvivlan. Boken kom ut fem år efter dotterns död. 

Dataanalys 
Analysen av självbiografierna genomfördes med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004)  tolkning av Krippendorffs (2004) innehållsanalys för 

kvalitativa metoder. Deras tolkning av innehållsanalys är specifikt anpassad för 

vårdvetenskaplig forskning. Texterna analyseras förutsättningslöst och kan till 

exempel vara grundande på människors berättelser om sina upplevelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). Krippendorff (2004) menar att 

innehållsanalysens metodik skall ses som ett vetenskapligt verktyg som ökar 

forskarens förståelse för vissa fenomen. Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av innehållsanalys beskriver olika steg; i steg ett plockas meningsbärande 

enheter ut ur en text. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 

meningsbärande enhet, meningar eller fraser, den text som är relevant för 

frågeställningen och de menar att det är viktigt att meningarna inte är för långa, 

men inte heller för korta. I steg två kondenseras texten, vilket innebär att texten 

kortas ner men ändå behålls innehållet. I steg tre kodas enheterna, en kod är en 
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etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll (Graneheim & 

Lundman 2004). I steg fyra grupperas sedan koderna i subkategorier som sedan 

utformas till kategorier som bildar rubriker i resultatet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

De två inkluderade böckerna lästes ett antal gånger individuellt för att få förståelse 

för det övergripande budskapet. När böckerna lästes för andra gången användes en 

överstrykningspenna för att markera meningar i böckerna, som motsvarde syftet. 

De meningsbärande enheterna plockades sedan ut från båda böckerna och skrevs 

på papper. Därefter bestämde författarna tillsammans vilka meningsbärande 

enheter som skulle analyseras vidare. Dessa markerades på papper med en 

överstrykningspenna. De meningar som var kvar ansågs inte vara relevanta för 

syftet och togs därför bort. Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket 

innebär att de förkortas utan att innehållet går förlorat. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och kategoriserades sedan för att ge en bild av de 

viktigaste i meningsenheterna. I Graneheim och Lundmans (2004) version av en 

innehållsanalys genomgås olika steg: meningsenhet, kondenserad meningsenhet, 

kod, underkategori och kategori. Under analysprocessens gång framkom inte 

några direkta underkategorier detta gjorde att underkategorierna exkluderades som 

begrepp, vilket resulterade till att kategorierna fick utvecklas direkt efter 

kodningen, se tabell 1 (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på analys  

Etiska överväganden 
Det uppdagades inga specifika etiska dilemman under arbetet med studien. När 

författarna till böckerna valde att publicera dem visste de om att texterna skulle bli 

tillgängliga för allmänheten. Författarna till böckerna valde själva vilka 

upplevelse, tankar och känslor de ville dela med sig av. För att säkerställa 

föräldrarnas integritet och värdighet är det viktigt att återge materialet så textnära 

som möjligt. Citaten som använts i denna studie har skrivits av ordagrant för att 

inte förvränga sanningen i texterna. 

RESULTAT 
Efter att allt material hade analyserats framkom det fyra huvudkategorier, dessa 

fyra huvudkategorier var; Leva i nuet, vill inte sluta hoppas, att vara beskyddande 

och att räcka till för de övriga i familjen. För att förstärka resultatet användes citat 

som även bidrog till att få en ökad förståelse för innehållet.  

Meningsbärande  
Enhet 

Kondenserande 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Vi lärde oss av varandra att ta 
en dag i taget, mot slutet 
bokstavligt talat en enda dag i 
taget. (Andersson, 2004, s. 
106) 

Lärde av varandra 
en dag i taget, mot 
slutet en dag i 
taget. 

Ta en dag i 
taget 

Leva i nuet 

Nu var det bara att vänta och 
hoppas. Jag var inställd på att 
ingen av oss skulle 
passa…..men hoppet 
fanns.(Karlsson,2005,s.62) 

 

Bara att vänta och 
hoppas, ingen 
skulle 
passa…hoppet 
fanns.  

 

Tron på att det 
ska gå bra 

Vill inte sluta 
hoppas 

Jag plågades och led av min 
maktlöshet, över att inte 
kunna skydda henne från det 
hemska och fruktansvärda. 
(Karlsson, 2005, s. 59) 

 

Plågades och led, 
maktlöshet, inte 
skydda ifrån det 
hemska och 
fruktansvärda 

Plågades av 
maktlösheten 
kunde inte 
skydda 

Att vara 
beskyddande 
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Leva i nuet 
Föräldrarna försökte lära sig att ta en dag i taget och tog itu med problemen först 

när de kom. De lärde sig att varken se bakåt eller framåt, utan de försökte istället 

att fokusera på nuet. Genom att fokusera på ett problem åt gången kunde de hålla 

hoppet uppe till nästa motgång kom. 

De upplevde att deras vardag förändrades och formades av sjukhusbesök, 

provtagningar och behandlingar. Detta gjorde att familjen blev splittrad och hade 

svårt för att umgås med varandra. De gånger hela familjen var samlade upplevdes 

av föräldrarna som helig. Varje dag som familjen kunde göra något tillsammans 

kändes som en gåva. Bara genom att få ta en promenad i skogen eller att få sitta 

tillsammans hela familjen och äta middag var underbart för dem. Föräldrarna njöt 

av att kunna göra vardagliga saker som att åka och handla tillsammans med 

barnen eller att umgås tillsammans med vänner. Föräldrarna ville kunna ta en dag 

i taget och njuta av den till fullo. Tanken på att det kanske var den sista hösten, 

vintern, våren eller sommaren tillsammans med hela familjen fanns alltid i 

föräldrarnas tankar. Föräldrarna försökte därför att ta tillvara på varenda minut de 

hade tillsammans med sitt barn. 

”Vi hade fått ännu en tid tillsammans, det visste vi. Det är svårt även för mig att 
förstå hur en sån liten tidsfrist kunde göra oss så oerhört glada, för det trotsar 
egentligen all logik. Vi visste ju att läget fortfarande var mycket allvarligt men 
just den här fredagen skulle inget livsfarligt hända, just den här helgen skulle vi få 
ta det som vi brukade, chips till ungarna, några glas vin till oss och ett par nätter 
utan ångest” (Andersson: 2004,s.64) 
 
När föräldrarna fick beskedet om att deras barn inte skulle överleva sjukdomen 

var det viktigt för dem att barnet skulle få vistas hemma så mycket som möjligt. 

Föräldrarna ville att barnet skulle få leva sina sista dagar hemma i huset 

tillsammans med sina syskon, de ville att alla skulle vara tillsammans. Det 

betydde mycket för föräldrarna att barnet skulle få sova i sin säng och att barnet 
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skulle få ha sina saker egna runt omkring sig. 

 

Föräldrarna upplevde en trygghet i att kunna få svar på sina frågor när de än dök 

upp. De visste att de alltid kunde ringa vårdavdelningen dygnet runt. Att tala med 

professionell personal ingav hopp och trygghet i nuet. 

 

Vill inte sluta hoppas 
Föräldrarna beskriver i böckerna om hur de vid åtskilliga tillfällen under barnets 

sjukdomstid upplevde hopp. Föräldrarna slutade inte hoppas på att deras barn 

skulle bli friskt. Föräldrarna upplevde till en början sjukhusmiljön och 

vårdpersonalen som skrämmande. Ju längre tiden gick ändrades deras uppfattning 

och rädslan ersattes med hopp. Föräldrarna kom till insikt med att det var 

sjukhuset och personalen där som kanske skulle göra deras barn friska, och att där 

fanns människor som kunde hjälpa dem. Tack vare hoppet orkade föräldrarna 

kämpa och se sitt barn genomgå de svåra behandlingarna. 

Föräldrarna upplevde att de inte alltid lyssnade på vad läkaren sa. De beskriver 

hur de filtrerade orden och la det mest hoppfulla på minnet. Genom att föräldrarna 

filtrerade bort vissa ord kunde de uppleva ett välbefinnande. Hoppet gjorde det 

lättare för dem i den svåra situation de befann sig i. De gånger läkarna gav ett nytt 

förslag på medicinering tändes hoppet hos dem. Föräldrarna visste att sjukdomen 

inte gick att bota ändå hoppades de. Tack vare hoppet orkade de leva vidare. 

”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) 

Vid minsta lilla positiva förändring hos barnet hoppades föräldrarna på att 

sjukdomen skulle vända. Föräldrarna beskriver hur de letade efter tecken i den 

tuffa vardagen som skulle få dem att känna hopp. För att hoppet skulle infinna sig 
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försökte föräldrarna ha en framtidstro och realistiska framtidsplaner. En framtidsplan 

kunde vara att göra något kul tillsammans hela familjen. 

Att vara beskyddande 
De gånger föräldrarna inte kunde skydda sitt barn ifrån det onda och hemska 

upplevde de maktlöshet. Det onda och hemska kunde vara vissa behandlingar eller 

situationer som gjorde att barnet blev rädd. Föräldrarna upplevde det fruktansvärt 

att inte kunna skydda sitt barn och att inte kunna göra något för att barnet skulle 

slippa genomgå det som barnet upplevde hemskt. Föräldrarna hade en önskan om 

att kunna göra allt bra för sitt barn igen och att allt skulle vara som vanligt. 

”Jag plågades och led av min maktlöshet, över att inte kunna skydda henne från 
det hemska och fruktansvärda.” (Karlsson: 2005, s. 59) 

Vid flera tillfällen önskade föräldrarna att de kunde ta över barnets smärta och 

lidande. På så vis hade de kunnat avlasta och låt barnet slippa plågas. Denna 

önskan kom alltid hos föräldrarna då barnet skulle genomgå en ny behandling 

eller provtagning. 

”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) 

Föräldrarna ställde sig ofta frågan om det fanns någon mening att fortsätta med 

behandlingar när de ändå inte hjälpte. Ibland tyckte de att det vore bättre om 

barnet slapp behandlingen som ofta gav biverkningar som illamående, kräkningar, 

slemhinnor som lossnade, värk i skelettet och en hud som var överkänslig mot 

beröring. Samtidig insåg de att det fanns en liten möjlighet att dessa behandlingar 

medförde att barnet kunde överleva sin hårda kamp mot sjukdomen. 

Föräldrarna avstod vid vissa perioder all social kontakt med släkt och vänner. De 

visste att när barnet var som infektionskänsligast fanns det stor risk att barnet 
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kunde bli smittat med någon infektion. Detta kunde då försvåra barnets tillstånd 

vilket skulle leda till mer lidande för barnet. 

Föräldrarna beskriver i böckerna hur de inte ville visa sina känslor öppet för 

barnet. Om barnet skulle se hur ledsna föräldrarna var trodde de att barnet skulle 

må ännu sämre. De skriver om hur de brukade gå in på toaletten och gråta så att 

ingen skulle se eller höra dem ledsna. De ville vara att vara starka inför barnet. 

Föräldrarna hade svårt att helt släppa vårdandet av det sjuka barnet i 

vårdpersonalens händer. De vågade inte helt släppa taget om sitt barn ifall något 

skulle hände. De hade behov av att ha kontroll över allt som hände. Vid vissa 

tillfällen när föräldrarna visste att sjukvårdspersonalen hade mycket att göra 

kunde de ligga vakna i timmar för att kontrollera att de inte glömde starta till 

exempel ett dropp. 

Att räcka till för de övriga i familjen 
Relationen mellan föräldrarna påverkades både negativt och positivt under barnets 

sjukdomstid. Föräldrarna upplevde ibland att de inte hade någon tid för varandra 

de kände då att de gled ifrån varandra. Allt i vardagen handlande om att se till så 

det sjuka barnet skulle ha det så bra som möjligt. Föräldrarna fick leta efter 

stunder där de kunde få tid att bara få prata ostört med varandra. Dessa stunder 

betydde mycket för föräldrarna då de fick tid att prata öppet om sina känslor. De 

kände då efteråt att de hade fått ny kraft för att orka ta hand om det sjuka barnet. 

När de fick möjlighet att göra detta stärktes ofta föräldrarnas relation till varandra. 

”Jag minns inte hur länge vi pratade eller vad vi sa till varnadra. Jag vet inte vad 
som gjorde att vi kunde ta oss samman, kanske adrenalinet, men efter en kort 
stund skakade vi av oss paniken och liksom baxade in den i ett valv långt inne i 
medvetandet. Sedan slog vi igen dörren, duns! Och började använda våra 
reservkrafter (Andersson: 2004, s. 11) 
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Föräldrarna fick ofta dåligt samvete gentemot de andra barnen i familjen, all fokus 

hamnade ofrivilligt på det sjuka barnet. Föräldrarna försökte få syskonen till det 

sjuka barnet att leva ett så normalt liv som möjligt. De stunder en av föräldrarna 

var hemma med syskonen försökte de göra roliga saker tillsammans, som att gå på 

bio eller åka på någon aktivitet som syskonen gillade att göra. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet att genomföra en kvalitativ analys av två självbiografiska böcker baserades 

på studiens syfte vilket var att belysa föräldrars upplevelser i vardagen då deras 

barn fått sjukdomen leukemi. 

Polit och Beck (2008) anser att särskilda upplevelser kan komma fram mer 

detaljerat vid en kvalitativ studie av till exempel självbiografiska böcker. Enligt 

Friberg (2006) är en kvalitativ studie baserad på självbiografiska böcker ett bra 

sätt att beskriva personers upplevelser. Dahlborg och Lyckehage (2006) menar att 

självbiografier är en primärkälla då de inte tidigare blivit analyserade. Detta gör 

att resultatet blev mer trovärdigt, författarna till böckerna beskriver vad de anser 

är viktigt att veta för läsaren för att få en djupare förståelse av deras upplevelser 

och vardag. Fördelen med att använda självbiografier är att de ger en djupare bild av 

upplevelserna då böckerna är mer beskrivande än andra texter. Som Dahlberg (1997) 

beskriver, kan människornas upplevelser av omvärlden skildras genom 

självbiografiska böcker. Genom att använda självbiografier så undviks det att 

tolkningar av någon annan redan gjorts, om en tolkning redan gjorts skulle detta 

kunna leda till att resultatet inte skulle bli lika trovärdigt (Friberg, 2006). 
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Datainsamlingen som sker genom att analysera självbiografiska böcker har 

fördelen att författarna till böckerna själva kan beskriva hur de upplever vardagen 

med att ha ett barn med leukemi. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) anser att 

studier som handlar om människors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter, 

beskrivs bäst genom skrivna ord. Böckerna som valdes till studien upplevdes 

trovärdiga och man kunde lätt få en uppfattning om hur föräldrarnas vardag såg 

ut. 

Resultatet som framkom i föreliggande studie hade kunnat vara annorlunda om 

materialet som användes hade varit av enkäter och intervjuer (Dahlberg, 1997). 

Om datainsamlingsmetoden hade varit intervjuer hade fler föräldrarar kunnat ingå i 

studien och direkta frågor hade då ställts till deltagarna, eftersom forskarna till en 

empirisk studie presenterar sitt resultat av egna undersökningar och egna tolkningar. 

Nackdelen vid användning av självbiografiska böcker kan vara att författarna till 

böckerna valt att ta bort delar som de kan anse vara känsliga eller ointressanta, då 

kan läsarna gå miste om viss information. 

De självbiografiska böckerna som ingår i studien söktes via Blekinge Tekniska 

Högskolas bibliotekskatalog. Hade sökningar gjorts på exempelvis 

internetbokhandlar kan kanske urvalet sett annorlunda ut. Sökningen resulterade i 

två böcker av bra kvalitet. Då sökordet leukemi gav ett stort antal träffar användes 

därmed inga andra sökord. 

Ett urvalskriterium som valdes till studien var att det sjuka barnet i böckerna 

skulle ha minst ett syskon. Om föräldrarna endast haft ett barn kunde detta 

påverka resultatet. Då hade föräldrarna enbart kunna fokusera på det sjuka och 

inte inkluderat upplevelser knutna till andra syskon. Böckerna som använts är 
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utgivna två till fem år efter barnets bortgång. Detta kan ha påverkat innehållet då 

vissa känslor och upplevelser kan ha glömts bort vid tillfället då böckerna skrevs. 

Trots detta valdes dessa böcker då de ansågs motsvara syftet väl. Självbiografierna 

skulle vara skrivna på svenska vilket gjorde att eventuella språkliga feltolkningar 

av böckernas innehåll inte riskerades. Om böckerna hade varit skrivna på ett annat 

språk hade feltolkningar kunnat göras på grund av bristande översättning. 

Böckerna till den föreliggande studien är skrivna på svenska vilket gör resultatet 

mer trovärdigt. 

Vården av de sjuka barnen i självbiografierna skulle ha bedrivits i Sverige. Detta 

valdes för att vården kan se olika ut i olika länder, och för att resultatet ska kunna 

användas inom svensk hälso- och sjukvård. Böckerna som valdes till studien 

skulle vara utgivna tidigast 2004. Enskär (1999) menar att samhället och 

sjukvården har utvecklats de senaste åren både när det gäller forskning, 

behandling och att barn kan överleva sjukdomen leukemi, vilket gjorde att 

böckerna utgivna tidigare än 2004 exkluderades. 

Olika innehållsananalyser som Burnards (1996), Downe-Wamboldt (1992) samt 

Graneheim och Lundman (2008) lästes tillsammans och diskuterades för att välja 

en passande analysmetod för självbiografiska böcker. Därefter valdes en 

innehållsanalys inspirerad Graneheim och Lundman (2008), vilken ansågs mest 

relevant för att få fram studiens resultat. Deras innehållsanalys är uppbyggd på ett 

pedagogsikt sätt som gör att de olika stegen är lätta att förstå. Det ansågs att 

underkategorier var överflödiga i denna studie då de blev för lika, eller identiska 

med kategorierna. Upplevelserna i koden kunde identifieras tydligt utan 

underkategori. Trots att underkategorin togs bort försvann inte själva budskapet. 

Nackdelen med att underkategorier uteslöts kan enlig Olsson och Sörensen (2011) 
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vara att textmaterialet under varje kategori kan tyckas blir för utsträckt, vilket gör 

att texten kan uppfattas som spretande. Om underkategorier använts kan detta 

göra att textmaterialet blir mer specifikt.  

Graneheim och Lundman (2008) anser att studier som utförs av två personer får 

ett mer trovärdigt resultat än studier utförda av endast en person. Böckerna 

analyserades med öppenhet för att förstå helheten i texten. 

Litteraturstudier innebär att en text blir analyserad i flera led. Detta medför risker 

då analysen kan påverkas av författarens förförståelse och kan vinkla texten 

utifrån sina personliga erfarenheter. Det ansågs positivt att det var två författare 

till arbetet då risken minskar att viktig text skall missas, vilket hade kunnat göras 

om bara en person utfört analysarbetet. Graneheim och Lundman (2008) anser att 

när två personer kan diskutera med varandra går det att komma fram till ett 

trovärdigare resultat.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att föräldrarna inte slutar hoppas på att deras barn ska bli friskt. 

Genom hoppet orkar föräldrarna leva vidare. I en studie av Patistea et al. (2000) 

skrivs det att hoppet är den mest stödjande faktorn för att klara av en svår 

sjukdom som leukemi. I resultatet framkommer det även att föräldrarna lägger sin 

tro till den medicinska behandlingen, varje gång barnen ska pröva någon ny 

behandling tänds hoppet om tillfriskning. Detta styrks av Patistea et al. (2000) i en 

studie som visar att många föräldrar sätter sitt hopp till att den medicinska 

behandlingen ska göra barnet friskt. Genom hoppet ges möjlighet till bearbetning 

av svåra situationer som till exempel sjukdom och lidande (Travelbee, 1971). 

Travelbee (1971) anser att hoppet gör det lättare för personer att hantera dessa 

situationer och finna mening under upplevda situationer. 
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I föreliggande studies resultat framkommer det att föräldrarna först upplever 

sjukhusmiljön och vårdpersonalen som något skrämmande, men allt efter 

behandlingens fortskridande förstår de att det är sjukhuset och vårdpersonalen 

som kanske ska göra deras barn friskt. Den skrämmande känslan ersätts med 

hopp. Patistea et al. (2000) styrker detta då de beskriver att föräldrarna sätter sitt 

hopp till sjukhuset och de medicinska behandlingar som det sjuka barnet utsätts 

för, och de upplever med tiden sjukhuset som en trygg plats som kanske kommer 

att göra deras barn friska. Föräldrarna lägger sin tro till att behandlingarna ska 

göra deras barn friska genom denna tro får föräldrarna ork att klara av att se sitt 

barn genomgå de svåra behandlingarna (Patistea et al. 2000). McGrath et al. 

(2004) menar att föräldrarna så småningom beskriver sjukhuset som en tryggare 

plats än hemmet och rummet på avdelningen som en skyddad plats där de kan 

slappna av. Travelbee (1971) menar att om sjuksköterskan är lyhörd och lyssnar 

på familjen, kan hon hjälpa dem att finna en mening i den situation de befinner sig 

i och därmed få föräldrarna att känna trygghet. Björklund (2002) skriver att en av 

sjukvårdspersonalens uppgifter är att få föräldrarna och barnen att känna trygghet 

under tiden de vistas på sjukhuset. Det är speciellt viktigt att skapa trygghet när 

tecken som osäkerhet finns. En osäkerhet som brukar visa sig hos föräldrar som 

har ett cancersjukt barn (Björklund, 2002). 

I studiens resultat framkom det att föräldrarna hade svårt att släppa taget och låta 

vårdpersonalen vårda det sjuka barnet. Föräldrarna hade behov av att kontrollera 

allt som hände, detta styrks av Thompson, Hupcey och Clarks (2003) studie som 

visar att föräldrarna ofta vill ha kontroll på allt som vårdpersonalen gör med deras 

barn. Föräldrarna i föreliggande studie vågar inte släppa kontrollen helt i fall 

något misstag skulle begås. Schaller (1992) skriver att redan ifrån barnets födsel 
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tar de allra flesta föräldrar på sig en roll i att vilja vårda och ta hand om sitt barn. 

När ett barn får en allvarlig sjukdom som leukemi blir föräldrarna mer 

kontrollerande samt får ett starkare behov av att vilja ta hand om och vårda sitt 

barn (Schaller, 1992). Stratton (2004) menar att föräldrar till barn som vårdas på 

sjukhus ofta har ett kontrollbehov och att de ifrågasätter vad vårdpersonalen gör 

med deras barn. Travelbee (1971) bekräftar i sin teori att de flesta 

familjemedlemmar vill vara delaktiga och känna sig meningsfulla i omvårdanden 

kring patienten. Hon menar att det är viktigt att låta föräldrarna var delaktiga i 

vårdandet av det sjuka barnet då familjen ses som en helhet. Om sjuksköterskan 

försummar vissa delar av familjen i tron att de inte upplever ett behov av stöd och 

delaktighet är det lika med att bidra till ökat lidande (Travelbee, 1971). 

Resultatet visar att föräldrarnas relation påverkades både negativt och positivt 

under barnets sjukdomstid. Detta stärks i en artikel av Brody och Simmons (2007) 

som belyser att relationen mellan man och hustru kan förändras under barnets 

sjukdomstid. Ofta känner föräldrarna att de lever tillsammans men inte som man 

och hustru, vilket innebär att relationen påverkas på grund ut av att de ofta inte får 

tid att träffas eller kan umgås på ett normalt sätt (Brody & Simmons, 2007). 

Föräldrarna sökte efter stunder då de kunde vara tillsammans och prata ostört. Vid 

dessa tillfällen fick föräldrarna kraft för att orka med vardagen. Neil- Urban och 

Jones (2002) skriver att föräldrarnas gemensamma styrka gör att de lättare klarar 

av en svår situation som när ett barn får cancer. Enligt Neil- Urban och Jones 

(2002) har familjer där föräldrarna lever tillsammans lättare att klara av kriser; 

som när en familjemedlem får en dödlig sjukdom, än de familjer där föräldrarna 

har separerat. Enskär (1997) anser att barnets sjukdom i vissa fall bidrar till en 

starkare relation mellan de båda föräldrarna. Björk, Hallström och Wieber (2005) 
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menar att föräldrarna ibland kan känna sig otillräckliga då det sjuka barnet tar upp 

den största delen av föräldrarnas tid och uppmärksamhet. Föräldrarna kan lätt 

åsidosätta sig själva, sin partner och eventuella syskon på grund av den ofta tuffa 

vardagen (Enskär, 1997). 

Resultatet i föreliggande studie visar att föräldrarna ofta ville skydda sitt barn 

ifrån vissa provtagningar som gjorde att barnet fick ont. De ville även skydda 

barnen ifrån den rädsla som barnet ofta kände. Föräldrarna önskade att de kunde 

ta över barnens smärta så de skulle slippa ha ont. Detta styrks i en artikel av Teare 

och Smith (2004) som skriver att föräldrar till cancersjuka barn upplever chock, 

smärta och ångest när de ser sitt barn genomgå olika behandlingar, dessa känslor 

kan få föräldrarna att vilja ge upp då de känner maklöshet över att inte kunna 

skydda sitt barn. Mod behövs för att människan ska kunna hålla ut och inte ge upp 

samt att övervinna ångest trots motgångar och bevara hoppet om förändring till 

det bättre (Travelbee, 1971). Föräldrarna önskade att det var de som var sjuka i 

stället för barnet (Teare & Smith 2004). Resultatet visar att föräldrarna till de 

sjuka barnen ibland kunde ifrågasätta om det var någon mening att barnet 

genomgick de plågsamma behandlingarna om de ändå inte hjälpte. De kände stor 

maktlöshet då de såg de hemska biverkningar som barnen fick. Ett resultat som 

ligger i samklang med Patistea et al(2000) och McGrath (2001) studier som visar 

att föräldrar lider av hjälplösheten och maktlösheten då behandlingsmetoderna 

inte hjälper och de upplever att barnet bara får en massa biverkningar. Enligt 

Ahrman och Rehnsfeldt (2006) upplever föräldrar till barn med leukemi att det 

svåraste av allt är att se sitt barn vara ledsen och ha ont. 

Resultatet visar att föräldrarna lärde sig att leva i nuet. De stunder familjen fick 

tillsammans upplevdes som helig tid för föräldrarna. Detta styrks i en artikel av 
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Björk (2008) som skriver att familjer till cancersjuka barn försöker att ta en dag i 

taget och leva i nuet. Även Brody och Simmons (2007), Fletcher, Schneider och 

Harry (2010), Miedema, Hamilton, Fortin, Easley och Matthews (2010) visar att 

föräldrar till ett sjukt barn fokuserar på att aldrig ge upp, utan tar itu med dagens 

problem istället för att tänka för mycket på framtiden. Björk et al. (2005), Ward-

Smith, Kirk, Hetherington och Hubble,(2005) menar att föräldrar till cancersjuka 

barn har lättare att få kontroll på sin vardag genom att leva i nuet och ta en dag i 

taget. Ward-Smit et al. (2005) menar att genom att bara vara hemma har 

föräldrarna lättare att fokuserar på nuet i stället för att tänka på kommande 

behandlingar och framtiden.  Björk (2008) menar att denna tid är betydelsefull för 

alla familjemedlemmar. MacGarth (2001) anser att familjer som har ett 

cancersjukt barn har svårt för att få tiden att räcka till då delar av familjen 

spenderar mycket tid på sjukhus. Detta innebär att det är viktigt för familjer som 

har ett sjukt barn att ta tillvara på all ledig tid som de har tillsammans, och ta 

tillvara på de stunder de får vara tillsammans hela familjen (Lähteenmäki, 

Sjöblom, Korhonen & Salmi, 2004). Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, 

Söderberg och Dahlqvist (2010) menar att föräldrar uppskattar det ”normala” livet 

hemma tillsammans med hela familjen, då kan alla i familjen ha sitt privatliv, och 

de kan tillsammans göra saker som de brukade göra innan barnet blev sjukt. 

Ward-Smith at al. (2005) studie visar att de stunder som hela familjen är samlade 

stärks föräldrars hopp om en önskan om att en dag allt kanske ska bli som 

”vanligt” igen. Travelbee (1971) beskrivet hopp som ett själsligt tillstånd då 

människan önskar ett avslut eller att uppnå ett mål. Enlig Travelbee (1971) hoppas 

människan att livet på ett eller annat sätt kommer bli mer meningsfullt och 
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glädjerikt om önskan slår in. Även om nuet är präglat av förtvivlan kan hoppet 

bidra till att nuet inte fylls av samma grad av lidande (Travelbee, 1971). 

SLUTSATS 
Denna studie kan bidra till att få en ökad förståelse för föräldrars upplevelser i 

vardagen då deras barn fått sjukdomen leukemi. Studien ger en inblick av hur 

sjukdomstiden kan upplevas av föräldrar vars barn fått sjukdomen leukemi. 

Föreliggande studie ger även en reflektion över hur mycket ett barn betyder för en 

förälder och vad en förälder är beredd att göra för sitt barn. Resultatet ger även en 

inblick över hur föräldrarna försökte leva och ta en dag i taget och därigenom 

uppleva ett välbefinnande under alla smärtsamma behandlingar deras barn utsattes 

för. Genom denna kunskap kan en ökad förståelse för föräldrars upplevelse 

etableras, vilket kan medföra att sjukvårdspersonalen får en större förståelse för 

föräldrarnas situation. Detta kan innebära ett minskat lidande för föräldrar under 

barnets sjukdomsperiod. 

Föreliggande studies resultat har medfört ett intresse av att forska vidare. Det vore 

intressant att göra en empirisk studie baserad på flera individer för att göra en 

jämförelse, för att se om resultatet kan bekräftas ytterligare. 
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