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Varje år drabbas mellan 200-300 barn av cancer. Föräldrarna till dessa barn ställs 
inför en ny verklighet där hela tillvaron vänds upp och ner. Syftet med studien var 
att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer. Studien baserades 
på tre självbiografiska böcker som analyserades enligt Dahlbergs (1997) 
innehållsanalys för kvalitativa studier. Analysen resulterade i sju kategorier som 
omfattar föräldrarnas upplevelser i samband med att deras barn drabbades av 
cancer. Föräldrarna upplevde exempelvis förtvivlan, rädsla och orättvisa. Som 
sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om föräldrarnas upplevelser och vilka 
uttryck de kan ta sig för att skapa goda förutsättningar för omvårdnadsarbetet som 
inkluderar både det cancersjuka barnet och föräldrarna.  
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INTRODUKTION 
 
Föräldrar till barn som drabbas av cancer hamnar ofta i ett chocktillstånd och 
drabbas av en kris när de får sjukdomsbeskedet. Cullberg (2006) menar att personer 
i kris bland annat kan ha svårt att minnas vad som sagts och hänt. Föräldrarna ställs 
inför en ny verklighet där känslor av exempelvis kaos, rädsla, förtvivlan och 
vanmakt kommer att råda under hela barnets sjukdomstid. Patistea (2005) fann att 
föräldrarna många gånger upplevde sjukdomstiden som hotande.  
Kontakterna med vården blir många och det är viktigt att det skapas goda 
vårdrelationer mellan det sjuka barnet, vårdpersonalen och föräldrarna. Som 
sjuksköterska är det av betydelse att ha förståelse för och kunskap om föräldrars 
upplevelser när ett barn drabbas av cancer för att kunna förstå deras reaktioner och 
bemöta dem och försöka underlätta deras situation på bästa möjliga sätt. 
 
 
BAKGRUND 
 
Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar, med många olika 
diagnoser och sjukdomsbilder. Med cancer menas okontrollerad celltillväxt. Detta 
kallas för en cellinje som växer till och tar för sig i kroppen, och tränger undan 
friska celler så att dessa slutar fungera (Kreuger, 2000). Tumörer kan vara både 
godartade och elakartade. Godartade tumörer växer inte in i annan vävnad till 
skillnad från elakartade som växer okontrollerat och kan sprida sig till andra organ 
(Ericson & Ericson, 2002). Cancern ger olika symtom beroende på var den är 
lokaliserad. Ofta rör det sig om lokala symtom som beror på svullnad, 
tryckpåverkan eller försämring av den normala funktionen i den kroppsdel där 
tumören finns. Allmänpåverkan är vanligt förekommande, såväl som feber, trötthet 
och viktnedgång (Kreuger, 2000). 
 
Cancer hos barn kan ha embryonalt ursprung, vilket innebär att den cancerbildande 
cellen redan finns under fosterlivet. Tumörbildningen kan ske redan då men 
eventuellt också senare under utvecklingen genom att en cellinje växer ut ifrån den 
embryonala cellen. Embryonala tumörer är mycket ovanliga hos vuxna, men hos 
barn finns det många olika sorter av den här cancerformen, som till exempel 
Wilms´ tumör (i njuren), Neuroblastom (i nervknutor) och Hepatoblastom (i levern) 
(Kreuger, 2000).  
 
Under senare år har forskare funnit att ärftliga skador på genen p53 som bland 
annat styr DNA- reparationen, kan öka risken för cancer hos barn, ofta sarkom som 
är cancer i mjukdelarna. Andra genetiska sjukdomar som till exempel Downs 
syndrom kan öka risken för cancer särskilt leukemi (Björk & Henter, 2003). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) drabbas varje år 200-300 barn i åldrarna 0-15 år av 
cancer. Drygt hälften av dessa drabbas av hjärntumör eller leukemi. Åttio procent 
av alla barn som insjuknar i leukemi överlever men hjärntumörer hos barn har 
fortfarande en hög dödlighet. Detta är en stor anledning till att cancer är en av de 
vanligaste dödsorsakerna för barn mellan 1-15 år. Björk och Henter (2003) menar 
att den främsta orsaken till ökad överlevnad av olika sorters cancer hos barn är 
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utvecklingen av kraftfullare kombinationsbehandlingar med cytostatika, mer 
preciserad kirurgi och strålbehandling. 
 
Att som sjuksköterska vårda barn med cancer och deras föräldrar 
Det kan ofta vara påfrestande att vårda barn med cancer och deras föräldrar. 
Sjuksköterskor upplever både positiva och negativa känslor som de måste lära sig 
att hantera. Det som kan underlätta arbetet är att det känns meningsfullt och leder 
till förbättring och att både föräldrar och barn är tacksamma för den omvårdnad de 
får (Enskär, 1999). En del föräldrar upplevde att kontakten med sjuksköterskan vid 
diagnostisering och första sjukhusvistelsen var viktig för deras fortsatta syn på 
vården (Jackson, Stewart, O´Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007). 
Det är viktigt att som sjuksköterska lyssna aktivt på föräldrarna och försöka hjälpa 
dem att sätta ord på tankar och känslor. Detta för att underlätta för föräldrarna att ta 
tillvara sina egna och barnets behov (Tveiten, 2000). 
 
Enligt Enskär (1999) kommer sjuksköterskan familjen nära, och det är därför 
viktigt att skilja på vänskapsrelation och vårdrelation. Om det går så långt att 
grunden för vårdandet är medlidande kan detta ge en negativ inverkan på vården. 
Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan hantera sina känslor för att kunna hjälpa 
barnet och föräldrarna på bästa sätt. För att sjuksköterskan ska kunna ge barnet god 
omvårdnad där hänsyn tas till barnets behov och önskemål behöver hon ha kunskap 
om hur barnet uppfattar sjukdom, hälsa och död. Sjuksköterskan behöver också 
veta barnets förmåga att kommunicera sina tankar och upplevelser. Ofta vill 
föräldrarna sköta det mesta av omvårdnaden av sitt eget barn även om det är 
tekniskt avancerade. Sjuksköterskans uppgift blir därför att ge föräldrarna den 
information och undervisning de behöver för att klara uppgiften och försäkra sig 
om att föräldrarna klarar den (Enskär, 1999). 
 
Tveiten (2000) menar att barns förmåga att förstå information beror på ålder, varje 
enskilt barn och det sammanhang barnet befinner sig i. Om barnet kan förstå 
information är det viktig att vara öppen och rak på sak. I tre- fyra års ålder kan de 
flesta barn förstå muntlig information, under förutsättning att de får möjlighet att 
koncentrera sig och informationen förmedlas på ett sätt som barnet förstår. Barnet 
kan uppleva att de respekteras och blir taget på allvar om sjuksköterska berättar 
sanningen om deras sjukdom på ett sätt som barnet förstår. En beskrivning av viktig 
fakta kan göra barnets upplevelse mindre obehaglig. Genom samtalet kan barnet 
upptäcka att det kanske inte är så svårt att prata om det smärtsamma i sjukdomen. 
Barnet känner att sjuksköterskan vill tala om något viktigt som föräldrarna inte 
pratar om. Barn som blir tagna på allvar kan känna tillit till sjuksköterskan, som 
lägger grunden för förtroende, bearbetning och utveckling. Detta kan ge viktig 
information om hur barnet mår (Tveiten, 2000). 
 
Sjuksköterskan behöver ha tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna bedöma 
barnets omvårdnadsbehov. Hon/han behöver också ha empatisk kompetens för att 
förstå barnets och föräldrarnas behov. Sjuksköterskan behöver ha kompetens inom 
kommunikation, problemlösning, beslutsfattande och genomförande av åtgärder 
och tillvägagångssätt med syfte att tillgodose barnets och familjens 
omvårdnadsbehov (Tveiten, 2000). 
 
Föräldrar till ett sjukt barn har ett stort behov av information och önskar ofta att 
sjuksköterskor och läkare är mer tillgängliga och tar sig mer tid (Bakken, 1996). 



 

6 

Det är viktigt och nödvändigt att vårdpersonalen samarbetar med föräldrarna. Om 
föräldrarna upplever samarbete kan detta minska deras påfrestningar och stress över 
barnets sjukdom. Det är viktigt att försöka skaffa en jämvikt mellan att både vara 
förälder och vårdare av sitt barn. Om föräldrarna känner att det är brist på 
vårdpersonal, kan de ta på sig för mycket av vårdandet av sitt barn och det kan 
skapa en otrygghet hos föräldrarna. De flesta föräldrar behöver få avlastning med 
att ta hand om det sjuka barnet, så att de inte ska bli utmattade under den tid som 
deras barn vårdas på sjukhuset. Det är viktigt för att de ska orka finnas där för det 
sjuka barnet (Tveiten, 2000). 
 
Att vara förälder till ett barn med cancer 
När ett barn insjuknar i cancer blir verkligheten en annan för familjen (Kreuger, 
2000). För föräldrarna kommer oftast sjukdomsbeskedet som en chock (Van 
Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1998). Den tidigare helt omöjliga tanken 
om att deras barn kan dö blir nu verklig för föräldrar vars barn insjuknar i cancer. 
Det kan ta tid innan de vågar hoppas att barnet kommer att överleva. Föräldrarna 
känner ofta att de inte räcker till för det sjuka barnet, eftersom de inte kan skydda 
det från sjukdomen (Dovelius, 1997).  
 
Föräldrarna genomgår flera olika faser under barnets sjukdomsperiod. Under 
diagnostiseringen och tiden precis där efter upplever många föräldrar chock, tvivel, 
förnekelse och ilska inför barnets sjukdom. De känner även skuldkänslor, 
hopplöshet och grubblar mycket över det besked de fått. De känner en vanmakt 
över att se sitt barn lida. De frågar sig om meningen med det som hänt, de växlar 
mellan hopp och förtvivlan. När behandlingen väl ska avslutas uppstår en stark oro 
hos föräldrarna för vad som kommer hända i framtiden. De oroar sig för sena 
biverkningar av behandlingarna och om sjukdomen ska komma tillbaka (Enskär, 
1999). 
 
Kreuger (2000) menar att det är svårt för föräldrarna när det inte finns någon 
förklaring till sjukdomen och de börjar söka svar på annat håll. Det är inte ovanligt 
att föräldrarna lägger skulden på sig själva men detta brukar dock vara övergående. 
Van Dongen-Melman, et al. (1998) menar att föräldrar till barn som haft cancer 
upplever sjukdomstiden som den mest dramatiska perioden i livet. De känner även 
att de förlorade glädjen och att de var besvikna på livet. 
 
Studier (La Montagne, Wells, Hepworth, Johnson & Manes, 1999; Yeh, Lin, Tsai, 
Lai & Ku, 1999) visar hur föräldrar våndas över barnets sjukdom och önskar att det 
var de som var sjuka istället. Tveiten (2000) menar att det inte är lätt för föräldrarna 
att se sitt barn lida och samtidigt behöva leva i en främmande miljö med många nya 
människor. Föräldrarna har också ofta andra barn hemma och livet blir komplicerat 
för hela familjen. Föräldrarna kan ibland få skuldkänslor för att de prioriterar det 
sjuka barnets behov. Föräldrars reaktioner kan visa sig på olika sätt. En del kan bli 
verbalt aggressiva mot vårdpersonalen, en del gråter och andra verkar helt lugna 
och förnuftiga. Men innerst inne är de flesta lika osäkra och rädda för vad som ska 
hända.  
 
Om föräldrarna får reda på att cancern inte går att bota och att deras barn kommer 
att avlida, kan de hamna i en krisreaktion. Under den tiden är det viktigt att de som 
finns i föräldrarnas närhet har tålamod och är lyhörda. Föräldrarna behöver tid att 
tala om det som hänt, därför är det viktigt att det finns personer i närheten som kan 
lyssna utan att döma. Det är bara föräldrarna som har förlorat ett barn som kan 
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beskriva hur detta känns och många av dessa tycker att det mest smärtsamma var att 
inte de kunde få dö istället för barnet (Tveiten, 2000).  
 
Föräldrarnas relation till varandra ställs ofta på prov, eftersom människor reagerar 
och hanterar ett cancerbesked på olika sätt. Det kan ta tid för dem att förstå 
varandras reaktioner.  Detta kan leda till relationsproblem och det är inte ovanligt 
att de glider isär och ibland kan det även leda till skilsmässa (Dovelius, 1997).  
Dock kan även relationen stärkas om föräldrarna upplever att barnets cancer för 
dem närmre varandra och när de kan hitta gemensam styrka att klara av 
sjukdomstiden tillsammans (Neil-Urban & Jones, 2002; Quin, 2004). Många 
föräldrar upplever det svårt att uppfostra det sjuka barnet på samma sätt som 
tidigare, det blir lätt bortskämt och får extra uppmärksamhet. De känner även att de 
blir extra beskyddande mot barnet. På grund av all tid som föräldrarna ger det sjuka 
barnet blir de ofta isolerade från släkt, vänner och arbete (Enskär, 1999; Young, 
Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002). Kreuger (2000) menar att hela familjen 
drabbas vid ett cancerbesked både känslomässigt och socialt. Det är vanligt att 
föräldrarna hamnar i ett chocktillstånd. Beskedet innebär ofta en psykisk kris 
(Sahler, 2002). 
 
Att hamna i en kris 
En krisupplevelse kan variera i styrka och den personliga funktionen kan störas i 
olika grad. Handlar det om en svår och krävande kris måste alla inre resurser, 
exempelvis tillit och självförtroende och yttre resurser, exempelvis arbete och 
pengar, mobiliseras för att individen ska kunna fungera på ett någorlunda sätt. En 
psykisk kris omfattar en läkningsprocess i vilken individen genomgår olika faser 
(Cullberg, 2006).  
 
Enligt Cullberg (2006) är den första fasen i en kris chockfasen. Denna kan vara 
ifrån ett kort ögonblick till några dygn, det är individuellt. Individen stänger in sig 
och kan inte ta in och bearbeta det som hänt. Ofta märks det inte på personen men 
inombords är det kaos. Personen kan ha svårt att minnas vad som sagts och skett. 
Den andra fasen är reaktionsfasen. Denna börjar när den drabbade börjar se vad 
som har hänt och vad som kan hända. Detta blir en häftig omställning och ofta 
försöker personen hitta en mening i situationen. Frågan varför just vår familj har 
drabbats upprepas gång på gång.  
 
Cullberg (2006) menar att reaktionsfasen tillsammans med chockfasen utgör den 
akuta krisen. Här kopplas försvarsmekanismerna in. Några olika 
försvarsmekanismer är: 

• Regression, vilket innebär att individen antar beteenden eller tankemönster 
som var karaktäristiska för ett tidigare utvecklingsskede. Det kan ibland 
vara svårt för omgivningen att möta dessa personer om regressionen yttrar 
sig genom att de vill ha överdriven fysisk kontakt eller att de får häftiga 
känsloutbrott.  

• Förnekelse, vilket innebär att individen visserligen lägger märke till det som 
är hotande men förnekar det som är väsentligt och accepterar inte 
innebörden av det. Detta är vanligt vid kroppsliga sjukdomssymtom av 
hotande innebörd, till exempel att föräldrarna inte vill se symptomen som 
barnet uppvisar vid en cancersjukdom, de vill inte att deras barn ska vara 
sjukt.   

• Isolering, vilket är vanligt vid smärtsamma upplevelser. Personen som är 
inne i kris kan lugnt berätta vad som hänt för omgivningen som ofta inte 
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förstår att det är en försvarsmekanism, utan istället tycker att personen är 
fantastisk som tar det så lugnt. Om inte personen kommer ur isoleringen kan 
detta senare ge uttryck i ångestreaktioner.  

• Undertryckande är en medveten handling där personen inte vill visa till 
exempel oro och sorg över en sjukdom för att inte utlösa en besviken och 
irriterad stämning (Cullberg, 2006). 

 
Den tredje fasen i krisförloppet är bearbetningsfasen. Den är som mest påtaglig 
under ett halvt till ett år efter traumat. Personen börjar återigen vända sig mot 
framtiden och inte vara ockuperad av traumat och det som hänt. 
Förnekelsemekanismer är mindre påtagliga och gamla aktiviteter återupptas. 
Den fjärde fasen, nyorienteringsfasen innebär att livet går vidare men det som har 
hänt finns alltid med en. Den skakade självkänslan har återupprättats och svikna 
förhoppningar har bearbetats, men detta sker endast om den drabbade kunnat  
försonas med det som skett (Cullberg, 2006).  

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av 
cancer. 
 
 
METOD 
 
Urval 
Denna litteraturstudie har baserats på tre självbiografiska böcker som har 
analyserats med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg & Wengström (2003) är en 
litteraturstudie att texter som ska analyseras väljs ut systematiskt och att metoden 
för urvalet definieras. Litteraturstudien ska innehålla en tydlig frågeställning och 
beskriva hur böckerna har hittats, vilka inklusionskriterier och exklusionskriterier 
som har använts samt att en analys av dess texter har gjorts. I en självbiografisk bok 
beskrivs människors tankar och upplevelser oftast mycket detaljerat. Således utgör 
självbiografiska böcker en god källa för studier med kvalitativ ansats (Friberg, 
2006).  
 
Inklusionskriterierna för urvalet av böckerna var att de skulle handla om föräldrars 
upplevelser till ett barn med cancer och vara skrivna på svenska och utifrån svenska 
förhållanden. Böckerna skulle handla om föräldrars upplevelser om hur livet 
förändrades efter sjukdomsbeskedet. Böckerna skulle skildra både mammans och 
pappans upplevelser. I en av böckerna ville vi också att barnet skulle avlida för att 
belysa upplevelserna både när ett barn överlever och avlider. Exklusionskriterierna 
var att det inte skulle handla om det sjuka barnet och vårdandet av barnet. Det ska 
inte handla om barn över 18 år för att enligt svensk lag är en person myndig och 
räknas inte som ett barn längre.  
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Litteratursökningen gjordes vid biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola, i den 
interna databasen, bibliotekskatalogen. Sökorden som användes var föräldrar, barn 
och cancer. Sökningen resulterade i tio böcker. Dessa tio böcker lästes enskilt av 
oss båda.  Av de tio böckerna var åtta skrivna av mammor till barn med cancer och 
två var skrivna av pappor. Vi valde den bok av en mamma och den bok av en pappa 
som vi bäst ansåg motsvara denna studies syfte. I tre av böckerna avled barnet och 
eftersom vi även ville ha med en bok som behandlade detta, för att se om 
föräldrarnas upplevelser blev annorlunda och skilde sig från dem vars barn 
tillfrisknade, valde vi den av de tre som bäst motsvarade studiens syfte. 
 
Kortfattad resumé av valda böcker 
De tre böcker som användes i studien var: Kan jag dö mamma? (Edgardh, 2006), 
Felicia: en liten flicka kom, log och vände om. (Bratt, 1982) och Den vita tigern: 
När Cecilia fick cancer. (Fellenius, 2002). 
 
Kan jag dö mamma?  
Boken handlar om femåriga John som får diagnosen neuroblastom, cancer i 
nervvävnaden. Hans cancer var långt gången och endast tio procent av alla barn 
överlever. John bor tillsammans med sin mamma, pappa, sin storasyster och sin 
lillebror. I boken får man följa mammans tankar och upplevelser från tiden från 
första symtomen till behandlingen avlutas och cancern har besegrats.  
 
Felicia- En liten flicka kom, log och vände om 
Felicia är två och ett halvt år när hennes föräldrar och dagispersonalen börjar 
upptäcka förändringar i hennes motorik. Det visar sig att Felicia har en hjärntumör, 
medulloblastom, som är en av de allvarligaste formerna av tumörer som små barn 
kan få och som är väldigt elakartad. Felicias föräldrar är skilda och har delad 
vårdnad om henne.  I boken förmedlar Felicias mamma sina tankar och upplevelser  
under sjukdomstiden och när Felicia dör.  
 
Den vita tigern: när Cecilia fick cancer 
Boken handlar om femåriga Cecilia som drabbas av akut myeloisk leukemi.  
Cecilia bor med sina föräldrar och sin storebror och sin lillasyster. Beskedet kom 
väldigt plötsligt då hon av en annan anledning var på akutmottagningen och vanliga 
rutinprover togs som väckte misstankar om att allt inte stod rätt till. I boken skildrar 
hennes pappa sina tankar och upplevelser kring Cecilias sjukdom och tillfrisknande. 
 
Analys 
För att få kunskap om tillvägagångssättet om hur en analys med kvalitativ ansats 
ska utföras lästes dels Graneheim och Lundman (2004) och dels Dahlberg (1997). 
Författarna valde att använda Dahlberg (1997) vid analysen av böckernas innehåll. 
Data analysen kan enligt Dahlberg (1997) bestå av tre faser som schematiskt kan 
beskrivas som helhet- delar- helhet. Den första fasen innebär att forskaren läser 
texten som en helhet upprepade gånger för att bekanta sig med den och få en första 
förståelse av den. Denna fas kallas för den bekantgörande fasen. Den andra fasen är 
den analyserande fasen, som innebär att texten får en djupare förståelse genom 
kreativ tolkning. Efter att ha bekantat sig med texten blir innehållet i den allt mer 
bekant och en känd helhet. Då förändras synen på läsningen och nu börjar de olika 
delarna att framträda. När forskaren har fått en helhetsuppfattning av texten, 
inriktas sökandet efter meningsbärande enheter. Analysen präglas av frågor som 
ställs till texten om vad som sägs, hur det sägs och vad innebörden är utifrån syftet 
för studien.  Ett viktigt led i analysen beskrivs som ”transformation”, här omformas 
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meningsbyggnaderna och genom kreativ tolkning kommer det outtalade fram. Ofta 
händer det att nya upptäckter görs och detta kan leda till att mönster helt får brytas 
upp men ibland räcker det med mindre justeringar. Hela processen skiftar därför 
mellan helhet och delar innan resultatet uppträder. Den andra fasen övergår i den 
tredje fasen där texten åter behandlas som en helhet. Här sammanställs analysen 
och resultatet i en lämplig form. Förutom att beskriva, förstå och tolka data är syftet 
med analysen att sammanställa den så att andra än forskaren själv kan förstå det. 
Detta sista steg nås när den essentiella kärnan av de meningsbärande enheterna 
framhävs. I analysen är det viktigt att inte tappa kontakt med ursprunglig data. Det 
är en balans mellan det fria upptäckandet och vetenskapliga riktlinjer (Dahlberg, 
1997). 
 
I denna analys lästes de tre böckerna enskilt av författarna ett flertal gånger. Detta 
gjorde för att skaffa en helhetsuppfattning av böckernas innehåll. Utifrån studiens 
syfte valdes meningsbärande enheter ut, även detta gjordes enskilt. Meningsbärande 
enheter är ord som relaterar till varandra och som har ett budskap. Därefter 
jämfördes och diskuterades de meningsbärande enheterna igenom och relevanta 
enheter valdes ut. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket gjordes för 
att göra texten mer lätthanterlig. Innehållsmässigt behöll de dock sin innebörd. 
Därefter sorterades de in i olika kategorier. För exempel på analysförfarandet, se 
Bilaga 1. 

 
 
RESULTAT 
 
Efter analysprocessen framkom sju kategorier som kommer att redovisas nedan. 
Kategorierna var: att uppleva förtvivlan, att uppleva rädsla, att uppleva orättvisa, att 
uppleva trygghet, att uppleva förändring i relationer, att uppleva funderingar om 
framtiden och att komma till insikt. 
 
Att uppleva förtvivlan 
Bratt (1982) tänkte ofta på hur hennes dotter kände sig och hur hon upplevde allt 
som hon blev utsatt för som till exempel alla sprutor och behandlingar. Bratt (1982) 
kände sig förtvivlad över allt som hennes dotter blev utsatt för, och kände sig elak 
för allt som hon var tvungen att tillåta för att dottern skulle bli frisk. Det kom även 
fram känslor av att hennes dotter måste ha känt sig sviken och undrat varför hennes 
mamma och pappa tillät allt ont. Ibland kunde hon låta sin förtvivlan och frustration 
gå ut över vårdpersonalen. Ofta kunde hon känna att hon ville ge upp, men var 
tvungen att vara stark för sin dotters skull. Bratt (1982) bad ofta gud om hjälp att 
inte låta hennes dotter dö ifrån henne. Men samtidigt när det var som jobbigast 
kunde hon önska för dotterns skull att det skulle ta slut, och att dottern skulle få 
somna bort från alla plågor. 

 
”Gråtande och förtvivlad sitter jag vid din säng och 
smeker dig stilla. Du talar inte, ligger bara och tittar 
slött och din apati sprider sig nu till mig. Jag vill ge 
efter, sjunka undan i dimman, glömma. Men du håller 
mig kvar. För din skull måste jag klara detta, vara 
stark” (Bratt 1982, s. 41) 

  



 

11 

Edgardh (2006) beskrev en förtvivlan över att hon inte orkade med vardagens 
sysslor längre. Hon visste plötsligt inte längre hur hon skulle hantera vardagen och 
allt kändes övermäktigt. Även hon bad ofta till gud. Hennes uppfattning var att när 
ett barn blir sjukt ber föräldrarna som en ren reflex oavsett om de varit troende 
tidigare eller inte. 
 
Att uppleva orättvisa 
Bratt (1982) ställde sig ofta frågan om varför just hennes dotter som gav henne så 
mycket kärlek och glädje hade drabbats av cancer och behövde lida så. Hon tyckte 
att allt var orättvist och kände sig hatisk mot allt och alla. Dock var hon tvungen att 
lära sig acceptera situationen, vad annat kunde hon göra?  De hade inte fått så 
mycket tid tillsammans. Det fanns så mycket mer hon ville göra och uppleva 
tillsammans med sin dotter. Allt hände så snabbt och hon kände sig så maktlös. Hon 
ställde sig ofta frågan om hon och hennes familj inte kunde få några positiva 
besked. 
 

” Nästan alla barn vi träffar i korridorerna har 
leukemi, oftast en sjukdom med god prognos. 
Föräldrarna springer efter. Jag känner mig trött och 
bitter på dem. Deras kvicka små barn som leker i 
korridoren. Dessutom kommer 80 % av dem att klara 
sig.” (Edgardh 2006, s.49)  

 
Edgardh (2006) längtade ofta efter att få prata med någon annan förälder vars barn 
hade samma dåliga prognos som hennes son. Hon orkade inte höra om andras 
positiva sjukdomsbesked. Hon ville inte heller höra andra föräldrar klaga på långa 
behandlingar. Vad spelade det för roll när deras barn ändå blev friskt? 
 
Fellenius (2002) kände att han hade förlorat allt hopp när hans dotter fick cancer, 
plötsligt var han och hans familj de mest drabbade i hela världen. Han kände sig 
helt knäckt många gånger och ville vakna upp någon annanstans långt från 
sjukdomen. Han ville vara omgiven av lycka igen.  
 
Att uppleva rädsla 
Bratt (1982) kände ofta en rädsla över att förlora sin dotter. Hon var rädd för döden 
och hon såg hur dess våldsamhet drog i hennes dotter.  
 
Edgardh (2006) var rädd för att något skulle gå fel i behandlingen och kunde oroa 
sig för att någon skulle slarva bort hennes sons stamceller eller att frysen, i vilken 
stamcellerna förvarades, skulle gå sönder. Hon kände sig väldigt osäker på om 
behandlingen skulle rädda hennes son, men visade inte detta utan gav honom sitt 
hopp om att allt skulle bli bra. 
 

” I sex långa timmar väntade vi på dig och jag hade 
ont i mitt hjärta. Rädslan och sorgen kröp i mig, 
nerverna knöt sig och jag skulle inte klara det.” (Bratt  
1982, s.35) 

 
Fellenius (2002) var rädd att allt som hände skulle påverka honom negativt och 
göra honom till en bitter människa.  
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Att uppleva trygghet 
Bratt (1982) kände att läkaren tog sig tid och var delaktig och alltid gav dem raka 
besked och sa sanningen trots att det måste ha varit svårt vissa gånger. Även om det 
var svåra och tunga besked att få var det en trygghet att få veta och inte behöva leva 
i ovisshet eller vaggas in i falska förhoppningar. Det var även viktigt och 
nödvändigt att få prata med andra föräldrar som var i samma situation. På så sätt 
kände hon att hon inte var ensam i sin sorg och det var en trygghet att veta att det 
fanns andra som förstod vad hon gick igenom. Det var inte bara mänskligt stöd som 
gav trygghet. Hon hade hela tiden med sig sin dotters tygdocka och hade den i sin 
famn när hon behövde tröst och trygghet.  
 
Edgardh (2006) var ofta hos i stallet hos hästarna. Där kunde hon komma bort från 
nuet och bara vara sig själv. Hästarna gav henne ro och ork till att fortsätta kampen 
mot cancern. Hennes andra son fanns alltid vid hennes sida när hon var hemma och 
han lämnade aldrig henne ensam. Att få ha honom liggandes hos sig i famnen när 
hon var rädd gjorde att hon kände sig trygg och lugn. Det var viktigt att få stöd från 
vänner och släktingar. Det betydde mycket att ha en axel att gråta mot och någon 
som orkade lyssna och finnas där för henne.  
  

”Våra grannars hjälpande händer har bokstavligt 
burit oss fram många gånger när vi varit nära att 
stupa av trötthet, förtvivlan och ångest attacker. Inför 
tanken över deras stöd kan jag inte låta bli att känna 
tårar för  
mina kinder” (Fellenius 2002, s.92) 

 
Fellenius (2002) kände stor tacksamhet till vänner och grannar som stöttade och 
fanns där för honom på alla möjliga sätt. Det kunde vara allt från att passa katten 
till att hjälpa till med dammsugningen till att ge stöd och trygghet och bara finnas 
där när all förtvivlan och ångest kom över honom och hans familj. 
 
Att uppleva förändring i relationer 
Edgardh (2006) kände att hon inte fick så mycket tid längre med sin man. Hon 
kände att hon och hennes man var föräldrar som bara gjorde saker i vardagen av ren 
rutin. Hon saknade den mannen hon lovat att älska. En gång när de låg hemma 
själva, båda två i maginfluensa, kände hon en glädje över att de äntligen fick vara 
tillsammans.  

 
”Problemet är kanske bara det, att vi av någon 
anledning brukar få lite dåligt samvete mot den övriga 
familjen. Men nu sitter vi klämda från två håll. Vi 
känner oss taskiga och otillräckliga även inför våra 
arbetskamrater. Vi klarar ju inte av det som vi gjorde 
förut. Vi sackar efter!” (Fellenius 2002, s.86)  
 

Fellenius (2002) kände att hans dotters sjukdom tog mycket kraft ifrån honom och 
hans fru. De började bråka och anklagade varandra för småsaker. Han förstod att 
det inte var hans frus vilja att bråka och undrade om det kanske var hennes sätt att 
skjuta bort sin oro över sjukdomen. Han tyckte att det var sorgligt och frustrerande 
att de behandlade varandra så illa inför sin dotter att han många gånger bara ville 
lägga sig ner och skrika. 
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När situationen för Fellenius (2002) dotter blivit lite bättre tog han och hans fru sig 
tid till att prata om vad som höll på att hända i deras förhållande och varför de var 
ovarsamma mot varandra. De var båda medvetna om att det var situationen som 
hade framkallat dessa negativa sidor hos dem och som gick ut över den andre, men 
det fanns en rädsla för att frun lade för mycket skuld på dotterns sjukdom som orsak 
till deras relationsproblem. 
 
Att uppleva funderingar om framtiden 
Fellenius (2002) kände förtvivlan över att hans dotter inte kunde äta. Han undrade 
hur det skulle sluta. Skulle hans dotter någonsin börja äta igen eller skulle hon 
behöva leva med sondmatning resten av sitt liv? 
 
Bratt (1982) hade en längtan efter att hennes dotter skulle få kraften och viljan 
tillbaka, att få se henne gå och springa igen och bara få ha henne nära sig. Det fanns 
också många tankar på om de skulle få en framtid ihop. Dessa tankar handlade 
bland annat om sjukdomen skulle ge dottern men för livet om hon blev frisk. Att 
överleva handlade inte bara om att bli frisk, det handlade även om att få ett 
meningsfullt och bra liv. 
 

”Men jag var ändå orolig för att du aldrig mer skulle 
bli så bra som förut. Att du skulle bli sittande i vagn 
och senare i rullstol. Att du skulle få leva ditt liv med 
smärtor varje dag. Skulle du orka det? Skulle jag 
orka det? Skulle jag klara att ge dig så mycket 
livsvilja och stryka att ditt liv blev meningsfullt? Eller 
var det bättre för dig att få dö” (Bratt 1982, s. 63) 

 
Edgardh (2006) beskrev en längtan tillbaka till livet som det var innan sonen blev 
sjuk. Då hade hon en hel familj, nu undrade hon om hon skulle fortsätta ha det.  
Hon funderade på om hon skulle få en framtid med sin son eller om år 1998 för 
alltid skulle vara synonymt med det år hennes son dog. 
 
Att komma till insikt 
När Edgardh (2006) fick reda på att inte många procent av barn med samma 
cancerform som hennes son hade överlevde, insåg hon att hennes son kunde vara en 
av de procenten som inte överlever.   
 
När sanningen om Bratts (1982) dotters cancerdiagnos slog henne så gjorde det 
mycket ont, chocken kom över henne och allt blev så verkligt och sant. Hon visste 
inte om hon skulle klara av alla känslor som skulle framkallas i olika situationer 
under hennes dotters sjukdomstid. 
 
När Bratt (1982) insåg att det inte fanns någon återvändo, och att hon skulle mista 
sin dotter inom några timmar satte hon sig stilla och grät. Nu visste hon. Ångesten 
försvann och nu blev hon lugn. 
 

 ”Jag kröp upp till dig i sängen, och vi satt där båda 
och höll dina händer. Allt var tyst och lugnt. Du 
andades svagt en gång… och så en gång till. Sedan 
kom det inget mer. Du sov- och du skulle aldrig vakna 
igen. Så stilla allting var. Så odramatiskt och fritt 
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från skräck. Jag böjde mitt huvud ner mot ditt bröst 
och grät. Du hade lämnat mig.” (Bratt 1982, s.66) 

 
 
METODDISKUSSION 
 
Studien baserades på självbiografiska böcker med motiveringen att det var 
intressant med självbiografiska böcker. Det var även det närmsta vi ansåg att vi 
kunde komma, i den här studien, personer som har upplevt hur det är att ha ett barn 
med cancer. Detta styrks av Friberg (2006) och Dahlberg (1997) som menar att 
självbiografiska böcker beskriver människors tankar väl och de är därför lämpade 
till att användas i en kvalitativ studie.   
 
Vi hade kunnat intervjua föräldrar som har haft eller har ett barn med cancer. Då 
hade vi kanske fått ett bättre och mer djupgående resultat, men vi ansåg att det inte 
fanns tid för det under de här veckorna. Vi ansåg även att det kunde bli svårt att få 
tag i föräldrar som var villiga att berätta om sina upplevelser eftersom det är så pass 
känsligt område.  Genom att läsa självbiografiska böcker kommer vi så nära 
upplevelserna från föräldrarna som möjligt. Att använda vetenskapliga artiklar till 
studiens resultat valde vi bort för vi kände att innehållet i dessa hade tolkats av 
någon annan. Om vi hade valt att analysera vetenskapliga artiklar hade resultatet 
kanske blivit annorlunda.  
 
När vi valde att använda självbiografiska böcker funderade vi på att författarna 
kanske inte är representativa för alla föräldrar vars barn drabbas av cancer. Vem är 
det som skriver självbiografiska böcker? Är det dem som har lätt för att uttrycka i 
ord om vad de har upplevt och känt i samband med deras barns cancersjukdom? 
Personer som skriver en självbiografisk bok vill skildra sitt liv och sin 
identitetsutveckling (Nationalencyklopedin, 2009). Vårt resultat består endast av tre 
föräldrars upplevelser och kan inte sägas vara representativt för alla föräldrar till 
cancersjuka barn. Dock överensstämmer dessa tre föräldrars upplevelser väl med 
varandra, vilket är en styrka för resultatet. 
 
Ett av våra inklusionskriterier var att vi ville ha en bok där barnet inte överlever 
cancern, för att se om föräldrarnas upplevelser blev annorlunda. Vi uppfattade inte 
att föräldrarnas upplevelser var annorlunda fram tills dess då barnet avlider. Hade 
vi haft fler böcker där barnet avlider så hade vi kanske fått ett annat resultat. Tiden 
efter att barnet avlidit är säkert annorlunda för föräldrarna, men detta beskrevs inte i 
boken och det var heller inte vårt syfte att undersöka det.  
 
Vi sökte självbiografiska böcker på Blekinge Tekniska Högskola, i bibliotekets 
databas. Där fick vi ett bra urval med böcker att välja mellan, men hade vi sökt i en 
större databas till exempel LIBRIS, hade vi kanske fått fler böcker som motsvarade 
studiens syfte att välja mellan. Det gjorde vi inte eftersom vi ansåg att vi hade 
tillräckligt många bra böcker att välja mellan. Dock kan detta vara en begränsning i 
studien.   
 
Av de tio böcker vi fick fram vid vår litteratursökning valde vi tre. De som vi valde 
bort motsvarade inte studiens syfte. Någon bok handlade om vuxna barn, över arton 
år, som hade avlidit. Några böcker var för mycket medicinskt inriktade och några 
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var inte skrivna utifrån svenska förhållanden. Men den främsta anledningen till att 
de valdes bort var att det inte innehöll tillräckligt med upplevelser från föräldrarna 
och således inte motsvarade studiens syfte. För att få kunskap om 
tillvägagångssättet om hur en analys med kvalitativ ansats ska utföras läste vi dels 
Dahlberg (1997) och dels Graneheim och Lundman (2004). Vi valde Dahlbergs 
(1997) analysmetod eftersom vi ansåg att den passade bäst in till analysförfarandet 
av vår studie. Den var lätt att förstå och hade inte för många steg, bara tre stycken.  
Vi tyckte att Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod hade många steg som 
var svåra och kunde försvåra analysförfarandet. Nackdelen med Dahlbergs (1997) 
analysmetod var att det var svårt att dela in de meningsbärande enheterna i 
kategorier. Det var inte alltid tydligt vilken kategori de tillhörde. 

 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av 
cancer. Resultatet visar att när föräldrar får beskedet att deras barn har cancer 
upplever de många olika känslor, till exempel förtvivlan, rädsla, och orättvisa. 
Detta framkommer även i en studie av Ortiz och Garcia de Lima (2007). 
 
Både Bratt (1982) och Edgardh (2006) vittnar om att uppleva förtvivlan över allt 
som de är tvungna att utsätta sina barn för. De känner ofta sig elaka mot sina barn 
men är tvungna att tillåta behandlingarna för att barnen ska bli friska. Även Tveiten 
(2000) menar att det är svårt att se sitt barn lida. Vårt resultat visar att föräldrarna 
vill ge sitt stöd till sina barn men det är inte alltid så lätt att hålla modet uppe. Detta 
stämmer överrens med en studie av Svavarsdottir (2005)  där föräldrarna upplever 
det svårt att ge sina barn det stöd de behöver. Tveiten (2000) visar på, precis som 
vårt resultat, att föräldrarnas förtvivlan kan ta sig uttryck på olika sätt, till exempel 
gråter en del medan andra blir aggressiva mot vårdpersonalen.  
 
Tveiten (2000) skriver att de flesta föräldrar, under behandlingstiden, är rädda och  
osäkra för vad som ska hända deras barn. Även resultatet av vår studie visar på att 
föräldrarna upplever rädsla och osäkerhet. En förälder är exempelvis rädd att något 
ska gå fel i behandlingen och en annan upplever rädsla över att förlora sin dotter. 
 
Resultatet i vår studie visar att föräldrarna upplever orättvisa. De frågar sig varför 
just deras barn har drabbats och känner sig som de mest drabbade i hela världen. De 
upplever att hoppet överger dem. Enligt Enskär (1999) är det vanligt att föräldrarna 
grubblar mycket och att de upplever hopplöshet och frågar sig om meningen med 
det som hänt.  
 
Enligt Bakken (1996) har föräldrarna till ett cancersjukt barn ett stort behov av 
information och vill att vårdspersonalen ska ta sig tid för dem och vara mer 
tillgängliga. I vårt resultat framkommer att föräldrarna uppskattar när 
vårdpersonalen tar sig tid och att de lyfter fram vikten av att få veta hur prognos, 
diagnos och behandling ser ut. Det ger dem trygghet att få veta sanningen även om 
det handlar om tunga och svåra besked. Föräldrarna menar att det är bättre att få 
veta och inte behöva leva i ovisshet eller vaggas in i falska förhoppningar. I en 
studie av Jackson et al (2007) framkommer att om föräldrarna är välinformerade 
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hjälper det dem att förstå sjukhussystemet och behandlingen. Detta i sin tur hjälper 
dem att hantera sitt barns sjukdom och tiden på sjukhuset. 
 
Vår studie visar att föräldrarna upplever att deras relation till varandra förändras. 
Deras barns sjukdom tar mycket kraft ifrån dem, vilket gör att de får mindre tid för 
varandra. De reagerar på sjukdomen på olika sätt vilket kan göra att de börjar bråka 
och anklaga varandra för småsaker. Vårt resultat stärks av en studie av Dovelius 
(1997) som visar att det kan ta tid för föräldrarna att förstå varandras reaktioner på 
barnets sjukdom. Detta kan leda till relationsproblem. 
 
Det visade sig även att de upplever sig klämda mellan familj och arbete, vilket kan 
leda till att de får dåligt samvete inför familj och arbetskamrater. Även en studie av 
Ortiz och Garcia de Lima (2007) belyser den relationsproblematik som kan uppstå i 
de fall barn drabbas av cancer. Enskär (1999) och Young et al (2002) menar att 
detta är vanligt förekommande på grund av att föräldrarna ger det sjuka barnet all 
sin tid och parrelationen blir lidande.  Detta kan enligt Martinson, McClowry och 
Kuhlenkamp (1994) ställa nya krav på föräldrarnas relation till varandra, där vissa 
relationer stärks medan andra par separerar. Vi anser att det är viktigt att 
föräldrarnas relation till varandra inte glöms bort i omvårdnadsarbetet. När hela 
tillvaron kretsar kring barnets sjukdom är det lätt att glömma bort allt annat, även 
att vårda den egna relationen. För att föräldrarna ska orka med att stödja sitt barn 
genom hela sjukdomsprocessen är det viktigt att de sinsemellan har en bra relation 
och kan känna stöd och trygghet i varandra. Som även framkommer i vår studie 
finns ett behov av att prata och utbyta erfarenheter med föräldrar som är i samma 
situation. Vi tror detta är en viktig komponent i omvårdnadsarbetet.  
 
I en studien Ortiz och Garcia de Lima (2007) framkommer att föräldrar upplever 
oro för sitt barns hälsa när behandlingen har avslutats. De funderar även på 
framtiden och hur denna ska te sig.  I vårt reslutat framkommer att dessa känslor 
även är vanliga under behandlingens gång. Föräldrarna funderar på om barnet 
kommer att få några men av behandlingen och hur de i så fall kommer att klara av 
de svårigheter som dessa kan innebära. Föräldrarna funderar också på om de 
kommer få någon framtid ihop med sina barn. 
 
Resultatet av vår studie visar att föräldrarna får en chock när de får cancerbeskedet. 
Chocken innefattar dels själva cancerbeskedet och dels att komma till insikt om att 
deras barn kanske inte kommer att överleva. Detta stärks av Kreuger (2000), Sahler 
(2002) och Van Dongen- Melman et al (1998). Tveiten (2000) menar att det bara är 
föräldrar som har förlorat ett barn som kan beskriva denna upplevelse och vi tror 
därför att det kan vara en viktig resurs i omvårdnadsarbetet. Att som förälder 
förlora sitt barn är en fruktansvärd upplevelse och det är av största vikt att de får allt 
de stöd de behöver.  
 
Vår studie visar tydligt att föräldrarna hamnar i en kris i samband med att deras 
barn drabbas av cancer. Enligt Cullberg (2006) genomgår föräldrarna olika faser i 
en kris, varav chockfasen är den första. Föräldrarna genomgår denna fas när de får  
cancerbeskedet. Cullberg (2006) beskriver att i chockfasen är det vanligt att 
föräldrarna stänger in sig och de kan ha svårt att minnas vad som har hänt. Detta 
framkom inte i vår studie men vi tolkar det ändå som att när föräldrarna i vår studie 
kommer till insikt genomgår de chockfasen., Det handlar om svåra besked. Att få 
ett cancerbesked i sig är svårt och för dem som sen får besked om att cancern inte 
går att bota och barnet inte kommer att överleva är beskedet än svårare och tyngre. 



 

17 

Båda beskeden kommer oftast både plötsligt och oväntat. Vi tror att många 
föräldrar inte vill inse att det är så allvarligt som att barnet har cancer. Chockfasen 
följs av reaktionsfasen. Denna fas framkommer tydligt i vår studie, när föräldrarna 
kommer till insikt att deras barn har cancer och kanske inte överlever. Upplevelser 
av förtvivlan, rädsla och orättvisa är exempel på upplevelser som framkommer i vår 
studie och som vi anser kunna kopplas till reaktionsfasen. Chockfasen och 
reaktionsfasen utgör den akuta krisen. I den akuta krisen kopplas 
försvarsmekanismerna in vilket till exempel tar sig uttryck i att föräldrarna blir 
aggressiva mot vårdpersonalen i sin förtvivlan att försöka hjälpa sitt barn. 
 
Bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen, följer de två ovan nämnda faserna, 
vilka uppkommer efter själva traumat. Här ser föräldrarna framåt och deras liv 
börjar gå vidare. Vi anser att de förändringar som kan uppkomma i föräldrarnas 
relation är ett exempel på hur bearbetningsfasen kan uttrycka sig. Detta eftersom 
föräldrar upplever och reagerar olika på sjukdomen och därför kommer att bearbeta 
den olika. Nyorienteringsfasen som innebär att livet går vidare trots det som hänt 
känner vi att vår studie inte inkluderar eftersom resultatet utgör perioden från 
sjukdomsbesked och fram till avslutad behandling.  

 
 
SLUTSATS 
 
Vårt resultat visar att föräldrar upplever många olika känslor under sitt barns 
sjukdomstid. Detta har gett oss en förståelse för hur föräldrar upplever ett sådant 
besked. Detta är viktigt att veta som sjuksköterska för att kunna bemöta både det 
sjuka barnet och dess föräldrar på bästa sätt. 
 
Vi tycker att det behövs mera forskning inom området för att öka sjuksköterskans 
kompetens. Detta för att de då kan känna sig trygga i sin yrkesroll när de möter 
föräldrar till barn med cancer. Vi tror att det kan vara svårt att som sjuksköterska få 
föräldrarnas förtroende när de ska vårda barnet, för det är föräldrarna som känner 
barnet bäst.  I en känslig och ny situation som det innebär att ha ett sjukt barn som 
vårdas på sjukhus kan det vara ännu svårare att släppa in nya personer i sitt liv. Att 
dessa sen ska vårda och ha ansvaret för deras barn tror vi kan göra att de blir mer 
reserverade. Detta kan vara bra för sjuksköterskan att veta för att kunna ha en 
förståelse för varför föräldrarna reagerar som de gör. Vi tycker det behövs mer 
forskning beträffande vad föräldrarna förväntar sig av sjuksköterskan för att det 
skulle vara intressant att veta mer om det och även viktigt för att vi som 
sjuksköterskor ska kunna bemöta föräldrarna på bästa sätt.  
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Bilaga 1: Exempel på kondensering och kategorisering av meningsbärande 
enheter 
Meningsbärande enheter Kondensering  Kategorier 
Men jag var ändå orolig för att du aldrig mer skulle bli 
så bra som förut. Att du skulle bli sittande i vagn och 
senare i rullstol. Att du skulle få leva ditt liv med 
smärtor varje dag. Skulle du orka det? Skulle jag orka 
det? Skulle jag klara att ge dig så mycket livsvilja och 
stryka att ditt liv blev meningsfullt? Eller var det bättre 
för dig att få dö? Vem kan svara på dessa frågor om liv 
och död? (Bratt 1982, s.63) 

Skulle du behöva 
sitta i vagn eller 
rullstol och ha 
smärtor hela livet? 
skulle du orka det? 
Skulle jag orka det 
och ge dig ett 
meningsfullt liv? 
Var det bättre för 
dig att dö? 

Att uppleva 
funderingar 
inför 
framtiden 

Gråtande och förtvivlad sitter jag vid din säng och 
smeker dig stilla. Du talar inte, ligger bara och tittar 
slött och din apati sprider sig nu till mig. Jag vill ge 
efter, sjunka undan i dimman, glömma. Men du håller 
mig kvar. För din skull måste jag klara detta, vara stark. 
(Bratt 1982, s.63) 

Gråtande och 
förtvivlad sitter jag 
hos dig. Jag vill ge 
efter, glömma. Men 
måste vara stark och 
klara det för din 
skull. 

Att uppleva 
förtvivlan 

Våra vänner stöttar på olika sätt. Det kan vara allt från 
att ta hand om katten till att hjälpa till med 
dammsugningen, till att ge oss den värme som vi såväl 
behöver i form av ett väntande blommogram. (Fellenius 
2006, s.92) 

Tacksam för alla 
hjälp och stöd från 
vänner. 

Att uppleva 
trygghet. 

Nästan alla barn vi träffar i korridorerna har leukemi, 
oftast en sjukdom med god prognos. Föräldrarna 
springer efter. Jag känner mig trött och bitter på dem. 
Deras kvicka små barn som leker i korridoren. 
Dessutom kommer 80 % av dem att klara sig. (Edgardh 
2002, s.49) 

Känner mig trött 
och bitter på 
föräldrar till barn 
med leukemi som 
leker i korridoren, 
80% av dem 
kommer klara sig 

Att uppleva 
orättvisa. 

I sex långa timmar väntade vi på dig och jag hade ont i 
mitt hjärta. Rädslan och sorgen kröp i mig, nerverna 
knöt sig och jag skulle inte klara det. (Bratt 1982, s.35) 
 

Väntade på dig. 
Sorgen och rädslan 
kröp i mig, jag 
skulle inte klara det. 

Att uppleva 
rädsla 

Problemet är kanske bara det, att vi av någon anledning 
brukar få lite dåligt samvete mot den övriga familjen. 
Men nu sitter vi klämda från två håll. Vi känner oss 
taskiga och otillräckliga över även inför våra 
arbetskamrater. Vi klarar ju inte av det som vi gjorde 
förut. Vi sackar efter! (Fellenius 2006, s.86) 

Dåligt samvete, 
känner oss taskiga 
och otillräckliga mot 
familjen och 
arbetskamrater.  

Att uppleva 
förändrade 
relationer. 

Jag kröp upp till dig i sängen, och vi satt där båda och 
höll dina händer. Allt var tyst och lugnt. Du andades 
svagt en gång… och så en gång till. Sedan kom det 
inget mer. Du sov- och du skulle aldrig vakna igen. Så 
stilla allting var. Så odramatiskt och fritt från skräck. 
Jag böjde mitt huvud ner mot ditt bröst och grät. Du 
hade lämnat mig. (Bratt 1982, s.66) 

Vi satt nära dig, höll 
dina händer. Du 
sov- och du skulle 
aldrig vakna igen. 
Så odramatiskt och 
fritt från skräck. Du 
hade lämnat mig. 

Att komma till 
insikt 
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