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Bakgrund: Föräldrarna ställs inför en ny och svår verklighet när deras barn drabbas av 
cancerformen, akut lymfatisk leukemi. Deras liv blir till ett kaos där många känslor och 
upplevelser kommer att prägla deras livssituation. Föräldrarna upplever under sin svåra tid 
av sorg och lidande att hela deras vardagliga liv förändras drastiskt. De tappar kontrollen 
över de olika situationer som de tvingas gå igenom där ovissheten samt maktlösheten 
möjligtvis är den värsta upplevelsen av dem alla. Syftet med studien var att belysa 
föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi. 
Metoden som valdes är en kvalitativ ansats ”att analysera berättelser” då studien är 
baserad utifrån självbiografier. I resultatet påvisades att föräldrarnas upplevelser av sin 
svåra situation präglades av tre huvudteman såsom, att hamna i ett kaos av känslor, att 
hantera barnets lidande under sjukhusvistelsen och att återgå till det normala. Slutsatsen 
medförde ett resultat som bidrog till en ökad förståelse, lärdom och insikt för föräldrarnas 
upplevelser. Detta möjliggör att sjuksköterskan kan hantera traumatiska upplevelser på ett 
mer förstående sätt. Då det medför att familjen kan få den bästa och individuella vården för 
att kunna tillgodose föräldrarnas önskemål och behov.  
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Background: Background: Parents are faced with a new and difficult reality when their 
children suffer from acute lymphoblastic leukemia. Their life becomes a chaos in which 
many emotions and experiences will shape their lives and their lives change drastically. 
They lose control of the various situations they are forced to go through which uncertainty 
and powerlessness is possibly the worst experience of all. The purpose of this study was to 
highlight parents' experiences of living with a child who has acute lymphoblastic leukemia. 
The chosen method is a qualitative approach "to analyze the stories' on which the study is 
based on the basis of autobiographies. The results showed that parents' perceptions of their 
plight was characterized by four main themes, such as, to fall into a chaos of emotions, to 
manage the child's suffering, the staff role and to return to normal. The conclusion brought 
a result which contributed to a better understanding, learning and insight for their parents ' 
experiences. This allows the nurse is able to handle traumatic experiences in a more 
sympathetic manner. Then it means that the family can get the best and individual care in 
order to meet the parents ' wishes and needs. 
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INLEDNING 

Tack vare många år av forskning har vården blivit mer individualiserad och 
cancerbehandlingarna mer utvecklade, tre av fyra barn överlever sin cancer i dag. Den 
vanligaste cancerformen som barn insjuknar i är akut lymfatisk leukemi (Lindberg & 
Lagercrantz, 2007; Månson Edvinsson & Enskär, 2008).  
 
Cancer är en sjukdom där vem som helst kan drabbas, barn som vuxna. När ett barn 
insjuknar i Akut lymfatisk leukemi (ALL) berör det hela familjen. Finns syskon i familjen 
kan de känna sig åsidosatta, då föräldrarna ofta sätter det cancersjuka barnet främst. För 
föräldrar som får ett besked att deras barn har fått diagnosen ALL, kan det innebära att hela 
deras tillvaro faller samman. Föräldrarna kan uppleva känslor såsom förtvivlan, förnekelse, 
sorg och ilska. 
 
För att sjuksköterskan ska kunna stötta och hjälpa föräldrar i att hantera en sådan situation 
är det viktigt att hon/han har kännedom om och förståelse för föräldrarnas upplevelser. 
Vidare behöver sjuksköterskan kunskap om hela familjens upplevelser för att kunna ge 
stöd och hjälpa att hantera situationen utifrån deras specifika behov.  

BAKGRUND  

Akut lymfatisk leukemi 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) förorsakas av att omogna lymfocyter (en sort av vita 
blodkroppar) delar sig ohämmat och ökar drastiskt i benmärgen. Detta kan bero på olika 
genetiska och kromosomala förändringar. Det finns två typer av lymfocyter – B-cellstyp 
och T-cellstyp. Av ALL utgörs ca 85 % av B-cellstyp, vilken har bättre prognos än T-
cellstyp. ALL är den vanligaste cancerformen hos barn och utgör cirka 25 % av de 
tumörsjukdomar som barn kan insjukna i (Ericson & Ericson, 2008).  

Symtom 

Symtomen vid akut lymfatisk leukemi kan utvecklas väldigt fort och det kan ske under 
några veckor. Viktiga symtom som uppmärksammas är svårbehandlade infektioner, 
viktnedgång, inflammation i munnen, värk i leder och/eller oförklarlig feber. Symtom 
såsom näsblod och blåmärken som uppstår utan orsak samt märkbar blekhet och trötthet är 
vanliga symtom för ett barn som eventuellt har insjuknat i akut lymfatisk leukemi 
(Lindberg & Lagercrantz, 2007; Vårdguiden, 2011). 
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Diagnostik 

Vid misstanke om akut lymfatisk leukemi tas också blodprover på ett barn som eventuellt 
har insjuknat i leukemi. Om barnet har ALL kan blodprovet påvisa ett väldigt lågt 
blodvärde (trombocyter) och leukoblaster i blodet kan påträffas, vilket betyder att det finns 
omogna vita blodkroppar som ökar drastiskt. Biopsi är det vanligaste sättet att fastställa 
cancerdiagnosen ALL, endera med finnålspunktion eller kirurgisk biopsi. Vid akuta 
leukemier görs en benmärgsundersökning i syfte att analysera benmärg. (Lindberg & 
Lagercrantz, 2007; Vårdguiden, 2011). 

Behandlingar 

Cellgifter (cytostatika) 
För att få bästa effekt för behandling mot Akut lymfatisk leukemi behandlas barnet genom 
intensiva kombinationer av cytostatika. Syftet är att ta död på de sjuka cellerna som finns i 
benmärgen. Efter detta kan kroppen börja bilda normala vita blodkroppar (leukocyter) och 
behandlingen gemomförs under olika faser (Ericson & Ericson, 2008). 
 
 Induktionsbehandling – målet är att slå ut alla tecken på sjukdom 
 Konsolideringsbehandling – målet är att ta död på eventuella kvarvarande 

leukemiceller 
 Underhållsbehandling – målet är att förhindra återfall av sjuka celler 

Strålning 

Dit inte cytostatikan når i kroppen används strålning och oftast strålbehandlas även 
hjärnhinnorna samt hjärnan för att komma åt leukemicellerna (a.a.). 

Transplantation – benmärg eller stamceller 

Om risken för återfall bedöms som hög görs om möjligt transplantation av stamceller eller 
benmärg och därefter är målet att patienten ska producera friska blodkroppar. 
Stamcellerna/benmärgen har antingen hämtats från en lämplig donator (allogen märg) före 
cellgiftsbehandlingen eller benmärg från barnet själv, så kallad autolog märg. De flesta 
barn behandlas med en kombinationsbehandling och detta medför att åtta av tio barn 
överlever sin kamp mot cancerformen Akut lymfatisk leukemi. När ett barn genomgår en 
benmärgstransplantation måste det finnas en identisk ”human leukocyt antigen” HLA- 
donator. Syskon kan ofta kunna donera sin benmärg eftersom de brukar vara en perfekt 
HLA-donator. Det blir allt vanligare i dag att återinföra barnets egen benmärg och det görs 
med aferesteknink, vilket betyder att man avlägsnar beståndsdelar ur blodet Dock är det ett 
riskfyllt ingrepp som förutsätter att patienten har ett gott allmäntillstånd. För att komma 
undan detta problem kan man vanligen planera för att efter en kraftig cytostatika-
behandling återföra benmärg till barnet (Ericson & Ericson, 2008; Vårdguiden, 2011). 
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Biverkningar. 

När barnet går igenom cancerbehandlingar för ALL kan det medföra besvärliga och 
smärtsamma biverkningar, vilket kan öka och förvärras med antalet behandlingar som 
barnet genomgår. Barnet blir ofta illamående och det kan medföra kräkning samt 
aptitlöshet. Smärtor i leder och skelett samt håravfall är vanligt och det finns även risk för 
blödningar i tandkött och blåsor i munnen (Ericson & Ericson, 2008; Vårdguiden, 2011).  
 

Påverkan på föräldrarna  

 
Då föräldrar får besked om att deras barn har insjuknat i ALL reagerar och upplever de 
detta på olika sätt och de kan ha svårt att sätta ord på sina upplevelser och känslor. Under 
föräldrars krissituation kan de hamna i ett tillstånd där chock, ilska, förnekelse samt tvivel, 
infinner sig. Föräldrarna upplever att deras livsvärld faller samman och de upplever en 
maktlöshet som medför en väldig sårbarhet (Björk, 2005; McGrath, 2002). Det är vanligt 
att föräldrarna försöker hitta en logisk förklaring till varför just deras barn har drabbats av 
cancer. Vilket kan innebära att föräldrarna upplever en kort period av starka, svåra och 
intensiva känslor. Det kan vara känslor som ångest, oro och sömnproblem, vilket är vanligt 
vid krissituationer (McGrath, Paton & Huff, 2004; Monterosso & Kristjanson, 2008). Det 
var oerhört svårt för föräldrarna att kunna förstå att just deras barn hade drabbats av ALL. 
Efter cirka en vecka var föräldrarna redo att förstå barnets sjukdomsbild och anta 
utmaningen mot barnets cancerprocess. Föräldrarna började bygga upp en strategi hur de 
skulle kunna hantera barnets ALL (Wong & Chans, 2006). 
 
Det är vanligt att föräldrar ”glömmer bort” att ta hand om sig själva under krissituationer. 
Det beror oftast på att de spenderar så gott som all tid på sjukhuset med sitt svårt sjuka 
barn. Det är viktigt att föräldrarna försöker bibehålla sitt ”normala” familjeliv där de kan 
göra saker tillsammans (McGrath & Philipps, 2008). Föräldrarna ger sitt cancersjuka barn 
all fokus och all stöttning som de förmår, såväl psykiskt som fysiskt. Familjens vardagliga 
liv styrs mycket av hur det cancersjuka barnet mår (Björk, 2008). 
 
Då föräldrar inte vill se sitt barn bli mer ledset än nödvändigt medför det att barnet 
vanligen får allt de ber om. Föräldrar uppfattar också att de blir mer överbeskyddande och 
det beror mestadels på att föräldrar inte vill att det ska hända barnet något (Young, Dixon-
Woods, Findlay & Heney, 2002). Föräldrarna upplevde även att andra barn i familjen blir 
åsidosatta och det i sin tur kan leda till att det sjuka barnet förlorar en del av kontakten med 
syskonen. Även föräldrarnas varaktiga sjukhusvistelser kan leda till att de hemmavarande 
barnen förlorar en del av kontakten till sina föräldrar (Björk, 2008; McGrath, 2002). 
Syskonen i familjen kände ofta att de blev åsidosatta och blev lämnade ensamma, då 
föräldrarna spenderade mycket av sin tid på sjukhuset (Nolbris, 2009). Även föräldrarna 
kunde uppleva att de blev isolerade från släkt och vänner och ofta kände de sig ensamma 
med sin sorg (Young, et al., 2002). 
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Under sorg och kris kan partnerskapet förändras. Detta kan leda till att det bli en ökad 
press i föräldrarnas relation under situationer där sorg och kris upplevs. Under barnets 
pågående cancerprocess önskar mödrar prata mer om sina känslor och tankar samt den 
förtvivlan de upplever. Fäder fokuserar oftast mer på det praktiska som behöver göras i 
deras vardag. Fäder behåller oftast sina känslor för sig själva om hur de känner och hur 
deras lidande påverkar dem (Grinyer, 2006). Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist 
(2003) kan mäns sätt att sörja bero på deras uppfostran då de har blivigt lärda att det är 
manligt att inte visa sina känslor öppet inför andra, dock är det accepterat för kvinnor. 
Detta betyder nödvändigtvis inte att mammor sörjer mer än pappor (a.a.). Under barnets 
pågående cancerprocess kan föräldrar ha svårt för att kommunicera med varandra och 
oftast beror det på den stress och sorg de upplever. Det i sin tur kan medföra att relationen 
mellan föräldrarna blir mer ansträngd (Machado da Silva & Nascimento, 2010). 

Sjuksköterskans roll 

När ett barn drabbas av leukemi och hamnar på sjukhus, är det början på en lång 
behandlingsprocess och det medför en långvarig kontakt med sjukvårdspersonal. Enligt 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är det av vikt att 
sjuksköterskan handlar etiskt då hon/han ska se patienten som en unik människa, vilket är 
emotionell samt kognitiv kompetens. Sjuksköterskan ska även kunna se varje patient som 
en egen person där hennes lidande samt välbefinnande är individuellt. 
 
En god omvårdnad innebär att ge tillit, omtanke och kärlek till människan och en av de 
viktigaste grunderna för att sjuksköterskan ska kunna ge god vård är att hon/han har 
empati, förståelse och sympati samt tolerans (ICN, 2000). Det är betydelsefullt att 
sjuksköterskan möter människan med respekt genom att se dennes positiva egenskaper och 
möjligheter och inte enbart dennes ohälsa. Vidare ska sjuksköterskan kunna ge stimulans 
till medmänniskan och leda henne/honom vidare till aktiviteter samt att se människan som 
en helhet, det vill säga ha en holistisk syn. På så sätt blir patienten sedd som människa, en 
unik person och detta är god omvårdnad. Det krävs djärvhet och att våga gå utanför sig 
själv för att kunna hjälpa en annan människa (Eriksson, 1994; Eriksson, 1997; Eriksson, 
2000). 
 
Det cancersjuka barnet ska självklart vara i centrum under sjukhusvistelsen men det är av 
vikt att sjuksköterskan också har kunskap om och förståelse för föräldrarnas upplevelser 
och lidande. Därför är det angeläget att relationen mellan föräldrar och sjukvårdspersonal 
byggs på tillit (Dahlberg, et., al 2003). Ärlighet är en viktig del i sjuksköterskans 
bemötande till föräldrarna samt barnet då det inger trygghet och förtroende (Monteresso, 
Kristjanson, Aoun & Philips, 2007). Det är även betydelsefullt att föräldrar och 
sjuksköterskor har ett samspel mellan varandra under vårdtiden för att familjens 
känslomässiga behov skall kunna tillgodoses på bästa sätt. Då föräldrarna oftast känner att 
de kan prata fritt om sina känslor samt upplevelser till sjuksköterskan (Hopia, Thomlinson, 
Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004). Monterroso et al., (2007) skriver i sin studie att 
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sjuksköterskan inte skall inge falska förhoppningar till föräldrarna. Enligt Svarvarsdottir 
och Sigurdardottir (2006) är det av vikt att sjuksköterskan kan vara till behjälplighet för att 
föräldrar ska få förmågan att söka efter andra alternativ för sina handlingar och 
känslomässiga reaktioner. Det kan kännas bättre för familjen om de kan upptäcka egna 
lösningar till sin frustration och sin förtvivlan, exempelvis genom att träffa andra familjer 
som genomgår sorg och förtvivlan, som då kan medföra tröst och förståelse (a. a.).  
 
Föräldrarna upplevde att kommunikationen och bemötandet från sjuksköterskan vid första 
sjukhusvistelsen var väldigt betydelsefullt för deras fortsatta syn på vården. Det är viktigt 
att sjuksköterskan även ger stöd till föräldrarna eftersom sjukhusmiljön i regel kan vara ny 
och skrämmande. I denna miljö kan barnet känna rädsla och det kan medföra att barnet blir 
stressat och i sin tur kan det orsaka smärtsamma upplevelser (Jackson, Stewart, Tokatlian, 
Enderby, Miller & Ashley, 2007). Alla barn reagerar olika beroende på att de är egna 
individer med egna tankar, känslor och upplevelser.  
 
Även beroende på i vilken ålder barnet är i kan deras upplevelser och reaktioner variera, 
speciellt för små barn kan det okända vara en negativ faktor som medför stress och oro 
(Månson Edvinsson & Enskär, 2008). Då bör sjuksköterskan ha kunskap om och förståelse 
för barnets samt föräldrarnas situation under sjukdomstiden och barnets cancerprocess. 
Stöd och vägledning från sjuksköterskan till familjen ska göra det möjligt att de ska vara 
delaktig i barnets vård. Sjuksköterskans roll är att vara närvarande och bemöta föräldrarna 
emotionellt, psykologiskt och andligt om önskan finns (Kerr, Harrison, Medves & 
Tranmer, 2004). 

Ohälsa  

Ett av begreppen som Wright, Watson och Bellet (2002) använder är ohälsa och med det 
menas hur familjen och individen ser på sina egna livserfarenheter av sorg och lidande. Då 
är det viktigt att sjuksköterskan har förmågan att tillsammans med familjen beskriva och 
förtydliga deras tankar och upplevelser av situationen. Familjernas sätt att hantera sin 
ohälsa beror isynnerhet på den egna uppfattningen om hälsoproblemen. Deras egna 
föreställningar om ohälsa skiftar sinsemellan och det medför att familjemedlemmarna 
agerar på olika sätt. Detta innebär att sjuksköterskan bör vara behjälplig till varje 
individuell familj. Genom att sjuksköterskan planerar gemensamt med familjen, bör en 
individuell behandling samt vårdplan genomföras, för just den familjens behov samt 
önskemål (a.a.).  

Lidande  

känslor såsom, rädsla, ångest och oro kan ge människan ett lidande. Med tiden när den 
enskilde människan börjar känna till sitt lidande så är det först då hon kan börja hela sig 
själv och läka i själen. Det förutsätter att människan kan börja bearbeta sitt lidande först 
när denne vet om sina känslor. Personen ska vara medveten om att hon befinner sig i ett 
lidande, först då kan människan bli hel igen (Eriksson, 1994; Eriksson, 1997). Lidandet 
föranleds ofta av att man bryr sig om någon nära och dessa upplevelser är individuella. När 
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någon familjemedlem hamnar i en livskris ger det ofta upphov till en oerhörd smärta och 
lidande för den anhörige (Dahlberg, et al., 2003). Enligt Eriksson (1994) kan människan 
lida så mycket att när de ser sin anhörig lida så har de svårt att känna medlidande för denne 
(a.a.). 

Livsvärld  

Människans livsvärld kan belysas utifrån många olika sätt då den levda livsvärlden endast 
kan levas av den egna individen. Livsvärlden är den människan lever i dagligen och det är 
genom den människan älskar, konsumerar, lider, reflekterar och arbetar (Dahlberg, 
Fagerberg, Nyström & Suserud, 2003).  

PROBLEMFORMULERING  

När föräldrar får besked att deras barn har en mycket allvarlig sjukdom som kan medföra 
att barnet avlider hamnar föräldrarna i chockfas. Föräldrarna kan ha svårt att stötta samt 
hjälpa barnet i början av cancerprocessen då de själva är förvirrade och ledsna. Vidare kan 
de uppleva att de har svårt att veta hur de ska göra för att få barnet att känna sig så tryggt 
som möjligt. Detta kan leda till en stor påfrestning för hela familjen, barnet, föräldrarna 
såväl som syskon. Det är då av vikt att sjuksköterskan har kunskaper om föräldrars 
upplevelser och kan identifiera familjens önskemål för att kunna ge stöd och information 
till dem utifrån deras behov.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett 
barn som har akut lymfatisk leukemi.  

METOD 

Den valda metoden är en litteraturstudie av självbiografier med en kvalitativ ansats, att 
analysera berättelser (Dahlborg Lyckhage, 2006). Det innebär att tolka och förstå hur 
människors liv och existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. I 
självbiografier beskrivs människors tankar, känslor samt upplevelser oftast mycket 
detaljerat. Självbiografierna beskriver på ett fördjupat sätt föräldrarnas upplevelser och de 
är oftast detaljrika. En kvalitativ metod syftar till att belysa den enskilda människans 
erfarenheter och ansågs lämplig utifrån studiens syfte (Friberg, 2006).  



7 

Urval 

Inklusionskriterierna var att självbiografierna skulle vara författade på svenska och av 
föräldrar som levde tillsammans med ett barn med diagnosen akut lymfatisk leukemi.  
Barnen skulle vara mellan 2 – 15 år och ha vårdats i Sverige.  

Litteratursökning  

Litteratursökningen av självbiografierna gjordes i databasen LIBRIS via biblioteket på 
Högskolan i Skövde. För självbiografier där innehållet är baserat på speciella personer 
används klassifikationen Lz. Tillsammans med Lz användes grundläggande sök- och 
ämnesorden barn och cancer samt föräldrar och leukemi. Dessa ämnesord valdes 
tillsammans med Lz för att begränsa antalet träffar. Det resulterade i att nio stycken 
självbiografier hittades där fem av dessa svarade på studiens syfte, ämnesområde och 
urvalskriterier, medan fyra självbiografier exkluderades. De som exkluderades var 
baserade på en annan form av cancer.  En av böckerna fjärrlånades av barncancerfondens 
egna självbiografier via biblioteket på Högskola i Skövde. Tillsammans gjorde sökningen 
från databasen LIBRIS att fem självbiografier slutligen hittades och användes till denna 
studie.  

Resumé av de valda självbiografierna  

* Andersson, (2004).  Inuti sorgen - Berättelsen om Joel. 
I denna bok skriver och berättar Tord- som är Joels pappa om sonens svåra sjukdom, 
leukemi. Pappan skildrar öppet, rakt och ärligt i boken om hur deras liv ändrades radikalt 
efter Joels cancerdiagnos.  I Östersund där familjen bor fanns inte tillräckliga resurser för 
att vårda Joel och det medförde att föräldrarna tvingades leva åtskilda under längre 
perioder. Detta innebar en enorm påfrestning för hela familjen, isynnerhet föräldrarnas 
relation. Pappan guidar oss genom denna bok med en innerlighet, ärlighet, rörande samt en 
öppenhjärtlig ton, där Joels cancer till slut vinner och Joel dör. 
 
* Fellenius, (2002). Den vita tigern - När Cecilia fick cancer. 
Denna bok handlar om en liten flicka, Cecilia som är fem år och insjuknar i leukemi. När 
Cecilias sjukdom uppdagades kom det som en chock för hela familjen och deras vardagliga 
liv blev plötsligt ett kaos. Cecilia hade fått en liten lillasyster som nu var tre månader och 
denna situation gjorde att pappan oftast var med Cecilia på sjukhuset. Tillsammans 
försöker pappan och dottern hitta olika strategier för hur de ska övervinna cancern - den 
vita tigern. Det är Cecilias pappa Johan som har skrivit och illustrerat sina/deras 
upplevelser samt känslor av att leva med sitt barn som har leukemi. Cecilia vinner sin 
kamp mot den vita tigern och överlever sin sjukdom.  
 
* Karlsson, (2005). ”Det är ju cancer” om att fylla vår dotters dagar med liv. 
Denna bok är skriven av Annika- mamman till Lina sex år, som har leukemi. Annika har 
beskrivit och berättat om familjens kamp mot Linas cancer och om hur de ska fylla 
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dotterns dagar med liv. I denna självbiografi får man följa mammans och familjens 
upplevelser och känslor, genom hela Linas cancerprocess. Familjen slits mellan hopp och 
förtvivlan när de efter ca 2,5 år får beskedet att Lina kommer att dö av sin leukemi. 
Annika, pappan, anhöriga samt deras vänner försöker göra allt för att fylla Linas sista 
veckor och dagar med liv.  
 
* Larsson, (1997). Men, jag vill ju leva!  
När Linn var 4 år insjuknade hon i influensa och då Linn inte blev riktigt frisk åkte 
mamma Christel in med sin dotter till sjukhuset. Efter många olika provtagningar kom 
läkaren fram till att Linn hade blodcancer, leukemi och föräldrarnas värsta mardröm hade 
besannas. Där började en fruktansvärd lång och svår resa med många starka känslor och 
upplevelser. Mamma Christel beskriver sorgen, smärtan och maktlösheten som fanns med 
under hela Linns cancerprocess med intensitet och uppriktighet. Linn hann inte fira sin sju 
års dag, hon blev bara 6 år gammal när hon förlorade mot sjukdomen leukemi. 
 
* Olander, (1987). Aldrig ge upp! Boken om Maria. 
Mamma Gunilla skriver i sin självbiografi om dotterns sjukdomstid och kampen mot 
leukemin. Maria som dottern hette var en väldigt glad och mogen liten person som inte gav 
upp sitt liv utan kamp. Maria visste flera månader innan att hon inte skulle klara av 
leukemin, hon visste allt för väl att hon skulle dö. För att trösta sig själv och få uttrycka 
sina känslor och upplevelser på sitt sätt skrev hon dagboksanteckningar om sitt liv. I denna 
självbiografi får läsaren följa barnets syn och upplevelser av att leva med sin sjukdom 
leukemi. Maria skildrar om hur det är att hanterar sin vardag, sin glädje, sin smärta och sin 
kommande död. Även mamma Gunilla beskriver sina känslor och upplevelser av att leva 
tillsammans med dottern Maria.  

Analys  

Analysen av materialet har gjorts utifrån Dhalborg Lyckhages, (2006) modell av analyser 
av berättelser. Det första steget innebar att självbiografierna lästes i sin helhet, var och en 
för sig, för att få en överblick över och en förståelse för materialet. I detta steg strävades 
efter ett öppet sinne för det lästa materialet och inte direkt försöka söka svar på frågor. I 
nästa steg delades texten in i meningsbärande delar utifrån studiens syfte. När dessa 
meningsbäranden delar identifierats försökte de föras samman utifrån likheter och 
skillnader. Dessa nya delar grupperades sedan i teman utifrån vad de handlade om. I det 
sista steget av analysen försökte ett mönster identifieras ur dessa kategorier genom att åter 
behandla de meningsbärande delarna som en helhet. Därigenom identifierades tre 
huvudteman och åtta subteman och citat användes för att illustrera dessa.  

Etiska överväganden 

Vid en systematisk litteraturstudie ska ett etiskt förhållningssätt användas, med detta menas 
att inte plagiera, förfalska, eller medvetet förvränga innehållet. Det är av vikt att referenser 



9 

och citat anges korrekt samt att författaren anges (Olsson & Sörensen, 2007; MFR, 2003). 
Samtliga självbiografier som används är publicerade och därmed fria att användas som 
studiematerial. Det är dock viktigt att ha ett objektivt perspektiv på texten och skildra 
innehållet i självbiografier så textnära som möjligt och inte plagiera eller förvränga 
innehållet för att säkerställa författarnas integritet samt värdighet (MFR, 2003).  
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RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas i tabell 1 och utgörs av tre huvudteman och sju subteman 
som beskriver föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn med leukemi. 
 
Tabell 1. Översikt av huvudteman och subteman 
Huvudteman Subteman 
Att hamna i ett kaos av känslor  Att hamna i chock och förnekelse 

Att känna rädsla över maktlösheten 

Att hantera barnets lidande under 
sjukhusvistelsen 

Att känna inre smärta och svek 
Att känna ångest över ovissheten 
Att känna vårdpersonalens betydelse  

Att återgå till det normala Att känna hopp och glädje 
Att kunna acceptera och gå vidare  
Att kunna se en framtid 

Att hamna i ett kaos av känslor 

Att hamna i chock och förnekelse 

Cancerbeskedet var något som förändrade föräldrarnas liv plötsligt, likt en bomb som 
exploderade framför dem och medförde ett kaos av olika tankar samt känslor. Även om 
vissa av föräldrarna anade att barnet möjligtvis hade cancer gick det inte att förbereda sig 
på något sådant overkligt. Reaktionen på läkarens uttalande om att deras barn hade fått 
diagnosen leukemi kom att förändra föräldrarnas och hela familjens liv. 
 

Vi hade dock inte hunnit längre än ut i själva korridoren förrän jag kunde känna 
väggen. Jag gick in i en smetvägg. Pang! Likt en glasvägg, helt osynlig och jag 
smällde in i den rejält. Det var som om den gick tvärs över korridoren, något 
framför dörren där prinsessan låg. (Fellenius, 2002, s. 48). 

 
En av föräldrarna beskrev att just vid beskedet kom chocken och hon ville försvinna till 
någon annan plats, hon ville inte lyssna för hon ville inte veta och det susade i öronen och 
hon kände paniken och ångesten komma, hon ville kräkas. Hon hade många frågor men 
kunde inte förmå sig att ställa frågorna, hennes man, barnets pappa var den som fick ställa 
de oundvikliga frågorna, emellertid trodde hon det, men kommer inte riktigt ihåg, för det 
gjorde så ont. Flertal av dessa föräldrar hade liknande upplevelser och tankar när det satt 
och väntade på beskedet om varför barnet var så sjukt. Vissa av föräldrarna berättade att 
deras oro härjade i deras kroppar och de både ville och inte ville veta vad läkaren hade att 
säga. Föräldrarnas väntan under tiden när barnets prover var under analys, medförde en 
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oerhörd psykisk påfrestning och kaoset blev ett faktum då läkaren gav beskedet, ert barn 
har leukemi. Då ansåg föräldrarna att det var allvar och att barnet var mycket sjukt, de 
förstod men ändå inte. 
 

Paniken bubblade upp som sura uppstötningar. Gråten kom i korta, snabba 
attacker. Jag märkte hur rösten försvann ibland. Jag minns inte hur länge vi 
pratade eller vad vi sa till varandra. Jag vet inte vad som gjorde att vi kunde ta oss 
samman, kanske adrenalinet, men efter en 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). 

 
Det framkom att ur föräldrars chock och förnekelseprocess kom det ofta existentiella 
frågor och tankar upp såsom; Det kan inte vara sant? Hjälp mig, hur ska jag kunna 
överleva mitt barn? Varför just vårt barn? Kommer hon/han dö?  De här frågorna fanns 
undermedvetet hos föräldrarna under den första tiden efter beskedet. De hade svårt att 
släppa taget och acceptera barnets sjukdom.  

 
Jag hörde allt och förstod det mesta utan att egentligen förstå. I mitt huvud fanns 
bara: ”Du ska snart dö, vi ska mista dig. Det är en tanke så stor att den inte får 
plats i huvudet, det finns inte plats för något annat heller just då. Någon annan 
utgång kunde jag inte tänka mig. Jag uppfattade inte det hon sa om chans till 
överlevnad. Det var först flera dagar senare som pappa lyckades få mig att förstå 
att den möjligheten fanns (Olander, 1987 s. 16). 

 
Vissa av föräldrarna beskriver att när läkaren kom in så försökte de tyda dennes 
ansiktsutryck eller om de kunde se eller känna av något som gjorde att de fick en 
förvarning om vad som skulle sägas. Således förstod och kände föräldrarna innerst inne att 
läkarens besked skulle medföra att deras tillvaro skulle förändras till ett kaos av sorg och 
lidande. Flertal av dessa föräldrar hade liknande upplevelser och tankar när det satt och 
väntade på beskedet om varför barnet var så sjukt.  

Att känna rädsla över maktlösheten  

Några föräldrar greps av panik vid tillfället då de fick beskedet och de kände sig tvungna 
att anstränga sig för att inte brista ut i ett enda skri av förtvivlan. De försökte att hitta en 
inre kraft för att kunna hantera sin rädsla över situationen.  De var tvungna att försöka hålla 
igen sina känslor för barnet skull. Det var svårt för föräldrarna att ”gömma” sina känslor 
och emellanåt brast det, deras maktlöshet ledde till rädsla och sorg över deras situation.  
 

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

 
En obeskrivlig rädsla tog tag i fadern och det kändes som om han skulle kvävas av den 
outhärdliga våndan när läkaren kom in och sa att detta är allvarligt. Fadren berättar om när 
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han fick beskedet, att hans barn har insjuknat i leukemi. Han beskriver att han blev helt 
förlamad och hans tankar härjade fritt. En av hans tankar som irrade omkring var att barn 
dör av cancer och då kommer min älskade Joel att dö.  
 

Där var där vi stod när den stora vågen av sorg började välla fram över oss. Först 
kunde jag se hur det började sippra lite från hennes ögon. Jag höll emot så gott det 
gick. Var man karl eller inte!? Måhända var jag snarare indoktinerad av tusentals 
filmer som fått detta mansideal att haka sig fast inne i min hjärnbark. Big boy´s 
dont cry. (Fellenius, 2002, s. 48). 

 
Föräldrarna är medvetna om att det inte är deras fel att barnet har fått cancer men de kände 
en form av skuld . Emellertid funderade föräldrarna över om de hade kunnat påverka eller 
göra någonting annat för att barnet skulle förbli friskt. Föräldrarnas förtvivlan och rädsla 
medförde snabbt en outhärdlig ångest inför barnets cancerdiagnos. Föräldrar önskade att de 
kunde byta plats med barnet, att de var sjuka och skulle dö i barnets ställe. Det är barnen 
som ska överleva sina föräldrar och inte tvärtom men att enbart fundera över att barnet inte 
kommer överleva var otänkbart. 
 

Efter en stund kom doktor Wetrell in. Han kände igen Leif och hälsade på honom, 
skämtade lite med Linn och undersökte henne. Jag tittade noga på hans 
ansiktsutryck. Han såg allvarlig ut, tittade upp, vände sig mot oss och sade: - jag 
vet inte om ni har märkt det, men er lilla flicka är väldigt svårt sjuk. (Larsson, 1997 
s. 10). 

 
När föräldrar får ett besked av läkaren om att deras barn fått en mycket allvarlig sjukdom, 
drabbas de av olika reaktioner. En av dem är rädsla och den känslan är oftast mest 
framträdande. Föräldrar beskriver sin rädsla och förtvivlan som nästintill outhärdliga och 
dessa känslor bär de med sig dag som natt, somnar och vaknar med dem. Föräldrarnas 
främsta orsak till sin rädsla samt förtvivlan är tankarna på att deras älskade barn eventuellt 
inte överlever, att cancern vann och barnet förlorade denna kamp. 

Att hantera barnets lidande under sjukhusvistelsen 

Att känna inre smärta och sorg  

Föräldrar beskrev att smärtan och sorgen när de såg sitt barn lida under de otaliga 
sjukhusvistelserna, höll på att slita dem itu.  Somliga dagar under barnets behandling kände 
några av föräldrarna att de svek sitt barn genom att försäkra dem om att behandlingen inte 
kommer att vara så smärtsam men i själva verket gjorde det oerhört ont på barnet. De 
tankar som kom fram hos föräldrarna var väldigt svårt att hantera och ofta brast det för 
dem och sorgen tog över. Föräldrarna funderade ofta på hur deras barn kände sig och hur 
de upplevde allt som de blev utsatta för. Föräldrarna hade svårt att förstå hur barnet orkade 
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med alla de smärtsamma behandlingarna, såsom ryggmärgsprov eller stråla och/eller 
transplantera, sprutstick samt mediciner barnet var tvunget att utstå. 
 

Ryggsticket. Benmärgsprovet skulle tas när Lina var sövd i operationssalen. 
Naturligtvis var både Linus och jag där. Lina fick ingen lugnande medicin. I 
sänghallen där man väntade blev Lina hysterisk. Hon grät och ville inte bli sövd. 
Även jag grät. Ju mer Lina grät desto mer grät jag, allt vara bara ett enda kaos. 
(Karlsson, 2005, s. 19). 

 
Föräldrarna kände ofta ett svek mot sitt barn genom att säga att hon/han snart skulle bli 
frisk trots att barnet kunde dö. De kände sig elaka för allt de var tvungna att tillåta för att 
barnet kanske skulle överleva som till exempel smärtsamma strålbehandlingar samt 
sprutstick. Stundtals kunde föräldrar fundera och överväga om det var värt att barnet skulle 
utsättas för ytterligare en smärtsam behandling. De flesta av föräldrarna trodde att barnet 
måste ha känt sig sviken och funderat på varför deras mamma och pappa tillät de 
plågsamma behandlingarna.  
 

Provtagningarna innebar ständiga fingerstick, minst två gånger i veckan och 
ibland 3-4 gånger samma dag. Dem fäste du dig inte så mycket vid trots att 
fingertopparna ibland var alldeles prickiga av stickmärken. Alla venkatetrarna var 
värre. Jag tror att du hann få över hundra sådana nålar under de fyra år som 
egentlig behandling pågick. (Olander, 1987, s. 28). 

 
Föräldrarna funderade över om det var bättre att låta barnet vara ifred och slippa utstå alla 
påfrestande upplevelser igen och om det fanns någon mening i att fortsätta med dessa 
behandlingar. Det kunde handla om barnets upplevelser i samband med blodprov, 
ryggmärgsprov och biverkningar som till synes verkade omänskliga. Föräldrarna beskriver 
biverkningar som illamående och kräkningar, slemhinnor som lossnade, värk i skelettet 
och en hud som var överkänslig mot beröring. Samtidigt insåg de således att om barnet 
skulle bli förskonat mot dessa smärtsamma upplevelser kanske barnet hade avlidit. Då 
kunde möjligtvis dessa behandlingar medföra att barnet kunde överleva sin hårda kamp 
mot leukemin. 

 
Det kommer att gå bra, sa jag. I början kände han inget, men när nålen trängde 
igenom skrek han av smärta. Det var över på en halv minut, men det var 
plågsamma sekunder. Efteråt kände sig Joel lurad och kränkt.”Han sa ju att det 
inte skulle kännas.” Jag bubblade av ilska och tyckte att jag hade svikit som ställt 
mig på läkarens sida. (Andersson, 2004, s.41). 

 
När föräldrar tänkte sådana tankar som att avsluta barnets behandling upplevde de 
skuldkänslor och ett enormt svek mot sitt barn. De ville bara att barnet skulle slippa allt 
lidande, det var enbart en tanke som kunde dyka upp när barnet skrek av smärta. De ville 
och önskade desto mer, att sitt älskade barn skulle överleva sin cancer. Ett par av 
föräldrarna bad ofta till gud om hjälp att inte låta hennes son dö ifrån henne. När det var 
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som jobbigast kunde hon önska för sonens skull att det skulle ta slut och att sonen skulle få 
somna bort från alla plågor. Samtidigt kände hon ett svek gentemot sitt barn pågrund av 
deras tankar, om att barnet skulle få somna in. 

Att känna ångest över ovissheten  

Det framkom att många av föräldrarna kände en stor oro över sitt barns välbefinnande samt 
ångest över barnets överlevnadschanser. Det att ångesten och oron var speciellt svår när 
föräldrarna var tvungna att ta olika svåra beslut om barnets framtid, beslut som skulle 
kunna innebära fler smärtsamma behandlingar för barnet. Trots att det enbart fanns en 
minimal chans till överlevnad eller ingen överlevnadschans alls ville föräldrarna att 
behandlingarna skulle genomföras. Föräldrarna kände en ständig ångest över ovissheten 
om barnet någonsin skulle bli botat. Vilket innebar att föräldrarna tog alla chanser som 
fanns för att barnet skulle bli friskt från sin cancer. 
 

Vad ska dem göra med mig, mamma? Jag är så rädd så rädd! Håll om mig, 
mamma!” skrek hon. Nu bad jag läkarna att de skulle söva henne. De funderade 
under dagen och beslöt sedan att Linn skulle sövas. Vid det laget hade Linn fått tre 
nålar och båda händerna var upptagna. Men det räckte inte med detta, hon måste 
få en kateter. Detta minns jag med fasa. (Larsson, 1997, s.12-13). 

 
Under den första tiden på sjukhuset kände vissa föräldrar att de överförde sin oro och 
ångest till barnet och det medförde att barnet bl.a. undrade om de inte kommer att bli friska 
från sin sjukdom. Föräldrarna kände att de svek sina barn genom att övertyga dem om att 
allt skulle bli bra. Ångesten över föräldrarnas ovisshet var något som föräldrarna bar med 
sig och levde med varje dag. De försökte dämpa ångesten genom att verkligen tro på att 
barnet skulle bli botat och då skulle allt ont försvinna. 

 
Jag känner mig livs trött och jag tror inte att jag orkar leva sedan. Hur ska det bli? 
Jag kan inte trösta mitt barn. Det kan de flesta andra föräldrar, men inte vi. Tänk 
om vi kunde säga – Kära Linn, du vill ju bli frisk? Det ska mamma och pappa 
ordna, ska du se! Men inte går det! Vi får bara stå vid sidan om och se vårt barn 
bli sämre och snart ska hon dö! (Larsson, 1997, s.55). 

Att känna vårdpersonalens betydelse 

Föräldrarna kände en omtänksamhet och omvårdnad från vårdpersonalen som gjorde att 
föräldrarna orkade mer än vad trodde att de skulle göra. Naturligtvis var barnet i centrum 
dock försökte de även hjälpa föräldrarna på allra bästa sätt. Föräldrarna kände sig sedda 
och vårdpersonalen var lyhörda för deras önskemål och de visade en stor medmänsklighet 
gentemot barnet och föräldrarna. vårdpersonalen visade engagemang, empati och förståelse 
över föräldrarnas upplevelser och lidande. Det gjorde att föräldrarna kände en trygghet och 
en stor tillit inför vårdpersonalen. Då kände föräldrarna att det var lite lättare att hantera de 
dagar som var speciellt svåra för både barnet och föräldrarna. Det kunde vara jobbiga 
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dagar som exempelvis att barnet hade blivigt sämre eller att föräldrarna var helt utmattade. 
Vårdpersonalen hade stor betydelse för hela familjen under deras sjukhusvistelse. 
 

Personalen lotsade oss varsamt fram, först till att verkligen förstå att Joel aldrig 
skulle bli frisk mer, sedan vidare till ett beslut om att göra det bästa av den tid som 
var kvar. De lät oss aldrig dra iväg i falska förhoppningar, men det hjälpte oss upp 
ur vår förtvivlan och lyckades få oss att tro på att vi skulle orka fortsätta. Hur de 
gjorde vet jag inte/…/ några av dem grät med oss vilket är oändligt mycket bättre 
än iskall distans (Andersson, 2004, 53). 

 
Det fanns ett par föräldrar som blev väldigt illa bemött och behandlades med nonchalans 
av vårdpersonal. Det var under den första tiden då föräldrarna kände på sig att barnet var 
allvarligt sjukt. Vårdpersonalen varken lyssnade eller bemötte föräldrarna med respekt. En 
av läkarna sa till föräldrarna att de enbart inbillade sig att barnet var sjukt, det var enbart en 
vanlig influensa som barnet hade. Föräldrarna var tvungna att kämpa oerhört mycket för att 
någon skulle ta de på allvar, vilket en läkare gjorde och efter några prover under ett par 
dagar konstaterades att barnet hade insjuknat i akut lymfatisk leukemi. dock missade denna 
läkare en avtalad tid med barnets föräldrar och under den tiden som föräldrarna fick vänta 
var upplevelsen av ovissenheten, en kamp mot många övermäktiga känslor. 
 

Vid ett annat tillfälle missade en läkare en avtalad tid med Joel. När läkaren inte 
hörde av sig efteråt tolkade jag det som att Joels prognos var så dålig att han inte 
var prioriterad bland patienterna (Andersson, 2004, s. 29). 

Att återgå till det normala 

Att känna hopp och glädje 

Trots allt lidande och de smärtsamma upplevelser föräldrar och barnen gick i genom fanns 
det alltid ett hopp om framtiden. Några av föräldrarna försökte göra så mycket som möjligt 
av den tiden som barnen var behandlingsfria och slapp vara på sjukhuset. De kände ett 
hopp och en glädje över att få planera utflykter, semestrar och vara med om roliga 
upplevelser med familjen. Ett par av dem kände innerst inne att detta kanske aldrig skulle 
ske, men just då när de planerade, kände de en form av glädje.  
 

Nu har det vänt, tänkte jag. Nu simmar vi mot ytan igen. Jag hörde dovt genom en 
vägg hur Kjell fortsatte prata om att ”ni har en kämpig tid framför er” och att 
”värdena är fortfarande dåliga” men det spelade ingen roll. Han hade gett oss det 
halmstrå vi behövde. Försiktigt började vi hoppas. (Andersson, 2004, s. 16). 

 
Ett par föräldrar gjorde allt som stod i deras makt för att kunna uppleva en semester med 
hela familjen samlad. Eftersom de inte skulle vara hemma på sin semester och barnet var 
tvunget att genomgå sina rutinmässuga blodprover, ringde föräldrarna till barnets läkare. 
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De planerade tillsamman hur de skulle gå tillväga och läkaren hjälpte till med att samordna 
så barnet kunde komma till ortens vårdcentral för provtagning. För ett eventuellt bakslag, 
att barnet skulle bli sämre ordnade läkaren så barnet kunde komma till närmaste sjukhus. 
Föräldrarna kände en enorm glädje och ett hopp, för en kravlös och härlig tid tillsammans, 
utan smärtsamma behandlingar och påfrestande sjukhusvistelser. 
 

Det var vår första riktiga semesterresa. Vi bodde i en stuga med utedass och vatten 
i hinkar. Barnen stortrivdes. Vi gjorde utflykter till Ölands djurpark och Tivoli och 
vandrade i Tiveden. Jag minns också från den sommaren sköna sommarkvällar 
efter sjukhusvistelse från morgon till kväll, när Linn och jag tog cykeln och for ner 
för att bada. Fastän Linn kunde spy på vägen till badet så njöt hon av dessa 
kvällar. (Larsson, 1997, s. 18-19). 

 
Föräldrarna skildrade i sina böcker om hoppet, att hoppet var en känsla som de aldrig ville 
släppa taget om.  Även om föräldrarna tvivlade emellanåt att barnet skulle överleva var 
hoppet viktigt att bära med sig i tankarna. Likväl ändrades hoppet och glädjen fram och 
tillbaka beroende på hur barnet mådde just då, den dagen. Många gånger var hoppet över 
att barnet kunde äta utan att spy, gå på toaletten själv eller ha en dag utan smärta något som 
upplevdes som en riktig glädje för föräldrarna. 
 

Vi hade fått ännu en tid tillsammans, det visste vi nu. 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 ingenting livsfarligt hända, just den här helgen skulle vi få 
ha det som vi brukade; chips till ungarna, några glas vin till oss och ett par nätter 
utan ångest. (Andersson, 2004, s. 64). 

Att kunna acceptera och gå vidare  

Några av föräldrarna funderade mycket på om barnet förstod att deras död närmade sig och 
om barnet kände av det eller om de var väldigt rädda. Vissa av föräldrarna försökte prata 
med barnet och höra sig för hur de såg och tänkte på döden. Föräldrarna berättade om att 
barnen hanterade döden på sitt eget sätt och det medförde att föräldrarna fick insikt i hur 
realistiska och ärliga barnen var för deras egen död. Barnen hade egentligen accepterat sin 
död före deras föräldrar och emellanåt tröstade barnen sig själva, på sitt eget lilla sätt. 
 

Den natten brydde du dig inte om din docka - den som har varit med sedan du var 
ett år och som alltid varit din tröst under alla svåra behandlingar. Kände du kanske 
på dig att detta var annorlunda, att en docka är värdelös som tröst när det 
verkligen gäller? Du ville inte sova i min säng – det brukade du alltid göra när det 
kändes besvärligt. Kände du att det var Det Stora som kom? Kände du att du måste 
möta döden ensam? Att ingen kan följa med ända fram till gränsen (Olander, 1987, 
s. 88-89) 
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Döden började komma allt närmre och barnets smärtsamma kamp mot cancern hade nu 
nått sitt slut. Nu stod föräldrarna inför faktumet om att barnet skulle dö ifrån dem, då 
försökte de trösta sig med att barnets lidande var över och att barnet äntligen hade fått frid 
från sina smärtor.  
 

Sakta, sakta mattades andetagen, det blev allt längre mellan dem. En koltrast sjöng 
försiktigt sin vinterstrof en enda gång utanför fönstret. Ett andetag till – ännu ett, 
mycket svagt andetag – sedan tyst. Jag slöt dina ögon, pappa lade dig till rätta. Du 
hade lämnat oss men vi ville ändå hålla om dig. Vi kände din värme fly. Du var 
mycket vacker, ett leende fanns kvar kring munnen, ditt ansikte utstrålade frid 
(Olander, 1987, s. 90). 

 
Det fanns ingen mening med att deras älskade barn skulle dö och att föräldrarna fick leva 
vidare men det fanns inget de kunde göra mer än att acceptera. Då föräldrarna satt vid 
barnets dödsbädd tänkte de flesta på att dem måste inge ett lugn och en trygghet inför 
barnet, att inte få panik. De ville så gärna att barnet skulle få sinnesro och en fridfull samt 
värdig död. Genom att föräldrarna återspeglade sin enorma kärlek för varandra och till 
barnet, trodde vissa föräldrar att det möjligtvis kunde leda till att barnet kände mindre 
rädsla och mer trygghet inför sin död. 
 

Själv såg jag klart och tydligt att han tappade medvetandet och jag förstod att han 
var på väg att lämna oss. Men ändå tänkte jag: Inte dör han väl? Nej! Inte än, så 
fort dör han väl inte? Och i nästa ögonblick: Vi måste ta det lugnt så han inte blir 
rädd, det är det viktigaste, vi måste ta det lugnt…vi strök honom på kinderna och 
pratade till honom. Han andades lugnare då. Jag är säker på att han kände 
närvaron av oss. I fem, kanske tio minuter levde han. Sedan slutade han andas. Den 
var plötslig men ändå stillsam. Joel såg så lugn ut. Därför kände jag mig inte bara 
förtvivlad utan också lättad. Därför tänkte jag: Han var i alla fall inte rädd. 
(Andersson, 2004, s. 89). 

 
Jag låg bredvid henne med hennes lilla hand i min, den var alldeles kall. Jag tänkte 
”jag kanske ska stänga av fläkten om den gör Lina så här kall”. Jag förstod inte 
vad som höll på att hända, jag ville inte förstå. Lina andades inte mer, hon var död. 
Vår älskade lilla dotter var död. (Karlsson, 2005, s. 201). 

 
Dock var det en av föräldrarna som fick behålla sitt älskade barn i livet och gemensamt 
vann dem sin kamp mot cancersjukdomen leukemi. Pappans upplevelser under barnets 
sjukdomsförlopp och dess behandlingar var generellt sätt det samma som de övriga 
föräldrarna kände och upplevde. Då ovissheten hängde över honom under längre tid 
upplevde pappan en enorm ångest, maktlöshet, aggression, hopp och förtvivlan över om 
barnet skulle klara cancern eller inte. I slutändan lyckades barnet och föräldrarna besegra 
leukemin ”den vita tigern” som pappan och dottern hade döpt cancern till.  
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Jag är självklart evigt tacksam för att min dotter fortfarande är i livet. Nu är som 
sagt Cecilia både färdigbehandlad och friskförklarad. Och risken för att hon ska få 
ett återfall, säger läkarna, är lika liten som risken att man får sjukdomen för första 
gången. Det är en tjej som vet hur den vita tigern både ska tämjas och hur den 
slutligen sak besegras. (Fellenius, 2002, s. 124). 

Att kunna se en framtid 

Föräldrarna skildrar i sina böcker att de hade en stor glädje av de olika små aktiviteter som 
familjen kunde utföra tillsammans. Föräldrarna kände då en form av lycka, när de såg sitt 
sjuka barn skratta av glädje. De beskrev att, bara för ett kort ögonblick kändes det som om 
tiden stod still och det hade blivit en vanlig vardag igen, de hade fått tillbaka livet och sin 
familj. Under de dagar där hoppet, vardagen och glädjen infann sig, förvaltade föräldrarna 
dem i sitt minne för att sedan kunna ta fram dem under sina smärtsamma dagar av sorg 
efter barnets död. 
 

Livet känns plötsligt inte längre så tungt att släpa på. Jag fick klart för mig att det 
bara finns en sak att göra i min situation. Jag lämnade över till min nya insikt. Den 
om tron och förvissning om att inget längre kan skada oss (Fellenius, 2002, s. 112).  

 
Föräldrarna beskrev även att de försökte finna någon form av en” normal” vardag med 
”normala” åtaganden. Det behövde inte vara några större planer för att ge familjen en ny 
chans till trygghet och gemenskap. De menade med att enbart åka och veckohandla 
tillsammans eller att de skulle hjälpas åt att laga mat i helgen, att bara göra något vanligt 
som familjen gjorde innan barnet blev svårtsjukt. Om än så lite, kände föräldrarna att det 
fanns en chans till en framtid tillsammans där de kunde ge varandra den ork och energi för 
att kunna leva vidare.  
 

Livet går vidare trots allt. Jag har vårstädat färdigt snart, men har också hunnit 
med att träffa vänner och gå ut på promenader.  Linn har fått en lillebror nu också. 
Han får aldrig träffa sin äldsta syster. Men Linn lever vidare i våra tre levande 
barn. Linn levde inte förgäves fastän hennes liv blev kort. Hon gav oss så mycket i 
form av liv, kraft och visdom. Hon var nämligen starkare än någon av oss andra. Vi 
kunde ju bara stå vid sidan om och se på henne. Vilken tapper liten flicka! Vi ses en 
gång och vi glömmer dig aldrig, Linn. (Larsson, 1997, s. 97). 

 
En del föräldrar trodde att de aldrig någonsin skulle komma över den intensiteten av sorg 
och ångest som de kände dagligen. Några av föräldrarna beskriver att de emellanåt kände 
att de svek sitt barn, genom att de försökte återgå till en ”normal” vardag. Dock visste 
föräldrarna att så var inte fallet och att försöka gå vidare som en enad familj var ett måste 
och naturligtvis hade det sjuka barnet också velat det, föräldrarna skulle aldrig svika 
varken sitt döda barn eller sina andra barn. Nuet, att leva i nuet och ta hand om sina 
resterande barn som ofta hade kommit i glömska under alla sjukhusvistelser var något som 
föräldrarna skulle kämpa för och ge dem massor av kärlek varje dag.  
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Det var skönt att sedan så smått kunna återgå till det ”vanliga” livet. I början 
hamnade vi dock i ett slags vakuum /…/ Nu skulle vi klara oss vidare på egen 
hand” (Fellenius, 2002, s. 123). 

 
Det fanns så mycket runt omkring oss som var tråkigt så det räckte och blev över. 
Därför skrattade vi istället åt det som var roligt och gladdes oss åt det som gick att 
glädjas åt. (Karlsson, 2005, s. 57). 

Sammanfattning 

I resultatet framkom det att när föräldrarna får beskedet om att deras barn har insjuknat i 
akut lymfatisk leukemi, upplevde de att hela deras liv raserades. Det livet de levde innan 
barnet blev sjukt blev aldrig det samma. Deras tillvaro kändes till en början kaosartat och 
förnekelsen om att barnet hade fått diagnosen ALL var ett faktum. Föräldrarna fann ingen 
mening med att barnet hade insjuknat i denna cancerform, som kunde leda till att deras 
älskade barn avled. Föräldrarnas känslor samt upplevelser var många, de upplevde känslor 
som exempelvis maktlöshet, rädsla, hopp och förtvivlan samt inre smärtor och svek. Dessa 
upplevelser av känslor var svåra att hantera. Dock kände föräldrarna att de var tvungna att 
försöka lägga dessa känslor bakom sig för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. Då de inte 
ville visa och överföra den intensitet av rädsla och sorg de kände inför cancerprocessen på 
barnet. Det enda de ville var att kunna inge en trygghet och hoppfullhet för att kunna 
hjälpa och stötta sitt barn på bästa sätt. Föräldrarna pendlade mellan hopp och förtvivlan 
och de försökte att leva i nuet och ta dagen som den kom. Föräldrarna befann sig i en 
oerhörd svår situation och sjukvårdspersonalen blev en viktig del i föräldrarnas liv. 
Personalen gav föräldrarna närhet, trygghet, förståelse och hjälp som medförde att 
föräldrarna kunde hantera sina upplevelser och känslor på ett lättare sätt i sin vardag. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studie var att belysa och analysera föräldrars upplevelser av att leva 
tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi, valdes en kvalitativ metod. 
Denna metod anses lämplig för att analysera och tolka berättelser ”narrativer” samt 
beskriva människors verklighet och erfarenheter (Dahlborg Lyckhage, 2006; In Friberg, 
2006). Föräldrarnas berättelser om deras upplevelser av att leva med ett barn som har akut 
lymfatisk leukemi kan vara mer övertygande och personliga i självbiografier, jämfört med 
vetenskapliga artiklar då självbiografier speglar en människas upplevda livsvärld. En 
granskning av vetenskapliga artiklar skulle dock kunna ge ett annat perspektiv och 
beskrivning av föräldrarnas upplevelser vilket också är viktigt. Många kvalitativa 
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litteraturstudier är baserat på intervjustudier av föräldrar vilket skulle kunna ge en djupare 
förståelse för deras upplevelser utifrån att specifika frågor kunnat ställas. 
 
Analysen av innehållet i självbiografierna gjordes utifrån modellen helhet, delar och 
helhet. Det är viktigt att inte stressa igenom analysprocessen då det kan medföra att viktig 
information kan förbigås. Det är även viktigt att tänka på att försöka undvika att präglas av 
sina egna upplevelser och förförståelse under analysen då det kan medför att resultat blir 
påverkat. Detta bekräftas även av Dahlborg Lyckhage (2006) där hon beskriver att läsaren 
ska arbeta igenom texterna med ett öppet sinnelag samt återspegla innehållet (a.a.). Under 
analysarbetet strävades efter noggrannhet samt systematik och stor vikt lades vid analysen 
av huvudteman och subteman som kom att utgöra resultatet. De teman som framkom under 
analysprocessen bedömdes spegla föräldrarnas upplevelser i de fem självbiografierna. 
Självbiografierna som lästes och analyserades gav ett bra underlag till resultatet som 
stärktes med citat utifrån föräldrarnas upplevelser.  
 
De självbiografiböcker som valdes till denna studie var skrivna på olika sätt. De tre 
självbiografier som föräldrarna skrev efter att barnet avlidit speglar troligen deras 
upplevelser ur ett annat perspektiv jämfört med dem som var skrivna som dagböcker under 
barnets sjukdomstid. Det innebar att dessa föräldrar beskrev hur det var att uppleva 
händelserna direkt i nuet och det var en mer detaljerad skildring av innehållet. I dessa fem 
självbiografier avled fyra av barnen som en följd av sin leukemi och ett av dem överlevde 
och vann sin kamp mot cancern. Troligen kände och upplevde den föräldern vars barn 
överlevde sin leukemi situationen annorlunda. Föräldrarnas krisreaktioner var emellertid 
relativt lika under barnets cancerprocess där ovissheten om barnet skulle avlida tillföljd av 
leukemin eller vinna den svåra kampen mot cancern var stor. Genom att det var både 
mammor och pappor som hade skildrat sina upplevelser samt att självbiografierna var 
skrivna på olika sätt skulle det kunna stärka resultatet och ge det en bredare samt ett mer 
mångfacetterat innehåll. 
 
Självbiografier från andra länder än Sverige exkluderades på grund av att vården kan se 
olika ut i andra länder. Självbiografierna som användes till studien var följaktligen 
författade på svenska av föräldrar som skildrade deras upplevelser och livsvärld under 
barnets sjukdomsperiod. Dessa självbiografier skulle även skildra föräldrars upplevelser av 
att leva med ett barn som har diagnosen akut lymfatisk leukemi. 
 
Efter flera sökningar via databasen Libris valdes slutligen fem stycken självbiografier ut 
som beskriver både mammor och pappors berättelser och passade studiens syfte. Det var 
dock flest mammor som hade författat och beskrivit hur det kändes att leva tillsammans 
med ett leukemisjukt barn. Om det varit fler pappor som skrivit kan möjligtvis resultatet 
kunnat se något annorlunda ut då det kan finnas skillnader mellan i hur mammor och 
pappor beskriver sina upplevelser.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av analysen av dessa självbiografier utgörs av tre huvudteman och åtta subteman 
som beskriver föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut 
lymfatisk leukemi (ALL).  
 
I resultatet framkom att föräldrarnas upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som 
har akut lymfatisk leukemi, påverkade hela deras livsvärld. Deras liv ställdes på ända och 
föräldrarna fick möta många svåra utmaningar under barnets cancerprocess. Föräldrarna 
påverkades av barnets lidande från att de fick beskedet om att deras barn hade insjuknat i 
leukemi och till slutet av barnets sjukdomsprocess. Det framkom många olika känslor hos 
föräldrarna under den tid när barnet var under behandling för sin sjukdom. De flesta av 
föräldrarna som levde tillsammans med sitt leukemisjuka barn upplevde att ångesten över 
maktlösheten, ovissheten och acceptansen, var bland de svåraste känslorna att hantera. I en 
studie av McGrath (2002) beskrivs även dessa känslor som svårhanterliga för föräldrarna.  
 
Resultatets subteman speglar många upplevelser av olika känslor hos föräldrarna, till 
exempel att känna rädsla och förtvivlan och att känna hopp och glädje. Då föräldrar får ett 
sådant besked där barnet hade insjuknat i en svårsjukdom var ofattbart för dem och deras 
liv blev till ett kaos. Montoresso och Kristjanson (2008) styrker detta genom att beskriva 
föräldrars upplevelser i samband med barnets insjuknande i cancer så som förnekelse, 
ångest och skuldkänslor. Följaktligen blev det en stor chock för föräldrarna att deras barn 
hade fått diagnosen leukemi. Under barnets sjukdomstid tänkte de mycket på att det var en 
svår sjukdom som barnet kunde dö av. Dessa känslor upplevde föräldrarna dagligen och de 
längtade ofta efter en sinnesro där varken ångesten och/eller rädslan fick plats hos familjen. 
Känslor såsom aggression, rädsla samt skuldkänslor präglade deras vardag och detta är 
vanligt bland föräldrar vars barn har drabbats av svår sjukdom (Monterosso & Kristjanson, 
2008; McGrath, Paton & Huff, 2004).   
 
Vidare kände föräldrarna sig hjälplösa samt väldigt sårbara inför den nya situationen. Den 
oerhörda sorgen och ovissheten inför barnets kamp mot leukemin som föräldrarna fick 
genomlida påverkade dem på olika sätt. Det medförde bl.a. att deras parrelation kunde bli 
ansträngd på grund av stress och psykisk ohälsa. (Grinyer, 2006; McGrath, 2001). Detta 
medförde att föräldrarnas situation samt upplevelser blev svåra att hantera. Oftast berodde 
det på intensiteten av sorg och lindandet de kände och det kunde leda till att relationen 
mellan modern och fadern blev mer ansträngd.  
 
Dock upplevde vissa föräldrar att deras relation till varandra stärktes och vissa upplevde att 
barnets cancer förde dem närmre varandra. Det medförde att föräldrarna fann gemensam 
styrka att klara av barnets långa kamp mot sin cancer och detta styrks även från en studie 
av (Neil-Urban & Jones, 2002). I resultatet framkom även att mödrar mer ofta uppvisade 
psykisk ohälsa som stress, depression och ångest än vad fäder gjorde. Monteresso och 
Kristjanson (2008) beskriver i sin studie att pappor och mammor hanterar sorgen på olika 
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sätt, likväl kan känslorna i det närmaste vara de samma. Föräldrarnas sorg kunde få till 
följd att gråten var en befriande del för att kunna hantera sitt lidande (a.a.). 
 
Det kom fram i resultatet att Mamman och pappan kände ofta att de hade både dåligt 
samvete och en dålig ansvarskänsla inför de andra barnen i familjen eftersom de hamnade i 
skymundan inför det sjuka barnet. De övriga barnen i familjen blev åsidosatta då 
föräldrarna enbart orkade fokusera på det cancersjuka barnet. Föräldrarnas liv och tillvaro 
styrs väldigt mycket av hur det cancersjuka barnet mår (Björk, 2008; Murry, 2002). 
 
 
Resultatet visade även att föräldrarna upplevde maktlöshet över de olika smärtsamma 
behandlingarna barnet genomled under de många sjukhusvistelserna. Trots att föräldrarna 
visste att barnet var tvunget att utstå dessa behandlingar för att barnet skulle ha en chans 
till överlevnad, medförde det att föräldrarna kände att de svek sitt barn genom att låta 
behandlingarna fortgå. Det visade sig i resultatet att ovissheten, maktlösheten och sorgen 
inför barnets cancer var känslor som föräldrarna bar med sig under hela barnets 
cancerprocess. Enligt Eriksson (1994) är lidandet en strid mellan det ondskefulla och det 
goda och för att hitta glädjen i livet måste människan ha lidit innan för att veta skillnaden 
eller vise versa (a.a.). 
 
Det fram kom intressanta resultat från självbiografierna där föräldrarna påpekar vikten av 
vårdpersonalens betydelse. De flesta av föräldrarna upplevde redan från början att de flesta 
av vårdgivarna hade ett ödmjukt bemötande gentemot hela familjen. Vilket medförde att 
barnet och föräldrarna kände en väldig tillit och en stor trygghet inför personalen. Det var 
viktigt för familjen att de blev tagna på allvar och att de verkligen lyssnade på vad 
föräldrarna hade att säga. Emellanåt ville föräldrarna enbart kunna få prata av sig lite, 
exempelvis hur de mådde eller hur de upplevde situationen.  Det kände samt att föräldrarna 
fick en form av närhet, när personalen tog sig tid att lyssna. Föräldrarna menade att 
vårdpersonalen hade en stor förståelse och ödmjukhet över deras upplevelser och känslor. 
Enligt Wijnberg-Williams, Kamps, Klip och Hoekstra-Weebergs (2006) är sjuksköterskans 
och personalens bemötande av stor betydelse för barnet samt föräldrarnas situation under 
sjukvårdstiden. 
 
Samtalen med sjuksköterskan eller någon annan i personalen medförde att vissa dagar blev 
något lättare att hantera för familjen och hoppet blev mer märkbart, vilket även uttrycks i 
en forskning av Patistea (2005). Då föräldrarna fick en kontinuerlig och ärlig information 
om barnets pågående behandlingar samt mående, kände de att personalen var pålitliga och 
professionella. Föräldrarna hade många frågor som inte sjuksköterskan eller någon annan 
vårdgivare kunde svara på men i många fall hjälpte det familjen då personalen visade 
medmänsklighet och empati. Hagelin (2008) beskriver att ärlighet vid information är av 
vikt då det ökar familjens känsla av hopp (a.a.).   
 
Då det gått en tid efter att föräldrarna fick beskedet om att deras barn hade insjuknat i 
leukemi, började livet bli något lättare att hantera. Det beskrevs av föräldrarna att en viktig 
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del i deras liv var att försöka se framåt i livet, dock ville ett par av föräldrarna enbart leva i 
nuet. Mamman och pappan försökte alltid finna något hopp om familjens och barnets 
framtid tillsammans, oavsett hur sjukt barnet var just då. Föräldrarna ville även försöka att 
leva ett så normalt liv som möjligt då de ville fylla barnets dagar med hopp, skratt och 
glädje. Resultatet visade även att vissa av föräldrarna ville planera att semestra tillsammans 
med syskonen samt det sjuka barnet eller bara fortsätta utföra de olika aktiviteter som de 
gjorde innan barnet insjuknade. Detta styrks av Eriksson (2000) då hon beskriver lidandet 
som en motsats till det goda, kampen mellan lidandet och lusten. Människan letar efter det 
goda i livet när de befinner sig i ett lidande (a.a.).  
 
Föräldrarna förstod dock att de inte kunde planera för långt fram i tiden eftersom 
ovissheten om barnets sjukdomstillstånd var något som kunde ändras från dag till dag. 
Resultatet visade även att enkla aktiviteter i familjens liv kom att bli till stor hjälp för att 
klara av att hantera sorgen på ett lättare sätt. Detta beskriver Woodgate och Degner (2004) 
i en studie där föräldrarna försökte att göra små aktiviteter tillsammans med det sjuka 
barnet och de övriga barnen i familjen för att kunna känna någon form av normalitet i 
vardagen (a.a.). 
 
Familjernas försök att återgå till en ”normal” vardag, var att leva en dag i sänder. Speciellt 
när de började acceptera att barnet skulle förlora sin kamp mot leukemin.  Föräldrarna hade 
en oerhört svår tid framför sig då barnet började bli allt mer svagare och cancern tog ut sin 
rätt mot livet. Det visade i resultatet att föräldrarna ville och försökte fylla de sista 
veckorna med små aktiviteter i den mån det sjuka barnet orkade med. I Monterosso och 
Kristjansons (2008) studie framkom att föräldrarna hellre ville vara hemma och inte göra 
någonting med familjen då dem enbart ville förbereda sig inför det sjuka barnets död (a.a.). 
 
Oavsett hur mycket de hade försökt intala sig själva att barnet inte skulle överleva, blev 
barnets död traumatisk. Under föräldrarnas efterreflektioner uttryckte de, att ingen mamma 
eller pappa kan förbereda sig inför sitt barns död. Dock kände vissa föräldrar någon form 
av lättnad, när de insåg att lidandet var över. Föräldrarna kände givetvis att det var 
fruktansvärt att se sitt barn dö, men det blev något lättare att acceptera när barnets död gick 
stilla och fridfullt tillväga.  
 
Efter en tid av oerhörd sorg efter att barnet hade avlidigt, började föräldrarna återgå till 
vardagen och familjen upplevde att deras situation började bli mer hanterbar, det fanns ett 
hopp och det fanns en framtid. Enligt Woodgate och Degner (2006) är hoppet det mest 
betydelsefulla i föräldrarnas liv när de lever tillsammans med ett barn som har någon form 
av cancer. Så länge barnet levde fanns det alltid ett hopp. 

Konklusion 

I studien framkom det att föräldrar som lever med ett barn som har leukemi upplever och 
känner en oerhörd sorg. Det är stora påfrestningar som hela familjen får leva med under sin 
vardag och livet blir aldrig som det var innan barnet insjuknade. Känslor såsom ovisshet, 
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rädsla och total maktlöshet präglar föräldrarnas liv. De pendlar ständigt mellan hopp och 
förtvivlan över barnets chanser till överlevnad och föräldrarnas sorg blandas även med 
glädje över varje tillbringad stund som de hade kvar tillsammans med det sjuka barnet. I 
resultatet visar det att sjukvårdspersonalen betyder väldigt mycket för föräldrarna och att 
personalen fyller en viktig funktion för familjen. Om föräldrars upplevelser lyfts fram, kan 
sjuksköterskan bättre erbjuda stöd och hjälp på det sätt som föräldrarna behöver, så deras 
situation kan kännas mer hanterbar. Föräldrarna är viktigaste i barnets liv under sådana 
omständigheter där sorg och kris regerar och föräldrarna bör ses som betydelsefulla 
resurser för sjukvården. Därför bör sjuksköterskan uppmärksamma föräldrars upplevelser 
och tillmötesgå dem med respekt, förståelse, empati, närhet och ödmjukhet samt inge 
trygghetskänsla.  

Implikationer 

En viktig kunskap som sjukvårdspersonal bör sträva efter är att föräldrar upplever och 
reagerar på olika sätt vilket medför att de behöver individuell hjälp. 
Sjuksköterskan bör eftersträva en god omvårdnad för den enskilde individen såväl som för 
familjen. 
 
Föräldrar ska vara delaktiga i barnets omvårdnad och få kontinuerlig information om 
barnets behandlingar, ohälsa och välbefinnande. Detta kan bidra till att föräldrarna samt 
barnet känner sig tryggare under sjukhusvistelsen.  
 
Det är av vikt att sjuksköterskan är lyhörd och lyssnar på vad föräldrarna och barnet vill, 
som t ex om det finns en önskan om att vårdas i hemmet.  
 
Sjuksköterskan bör uppmuntra föräldrarna till att träffa andra som befinner sig i liknande 
situationer och även ge information om olika föräldraföreningar som finns att tillgå.  
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Bilaga 1 
Urval: Databas LIBRIS 
Klassifikation
Sökord 

Antal funna  Bortfall  Valda Vald författare  

Lz Barn 11 8 3 Anderson (2004). 
Karlsson (2005). 

Lz Barn och 
Cancer 

8  4  4 Andersson (2004). 
Olander (1987). 
Karlsson (2005). 
Larsson (1997). 

Lz Barncancer 25 21 4 Andersson (2004). 
Fellenius (2002). 
Karlsson (2005). 
Larsson (1997). 

Lz Barn och 
leukemi 

3 0 3 Andersson (2004). 
Olander (1987). 
Karlsson (2005). 

Lz Barn och 
föräldrar 

3 1 2 Andersson (2004). 
Karlsson (2005). 

Lz Föräldrar 4 2 2 Andersson (2004). 
Karlsson (2005). 

Lz föräldrar 
och barn och 
cancer 

14 4 10 Andersson (2004). 
Olander (1987). 
Karlsson (2005). 
Larsson (1997). 

Lz Cancer 15 12 3 Andersson (2004). 
Olander (1987). 
Karlsson (2005). 

Lz Leukemi 2  2 Andersson (2004). 
Karlsson (2005). 

 
 


