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Sammanfattning 
Bakgrund: När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom som leukemi så förändras livet för 

föräldrarna och omgivningen. En hel familj påverkas och deras vardagsliv blir förändrat. Tidigare 

forskning har visat att föräldrar kan känna sig osäkra på sjukhuset och inte veta hur de kan hjälpa sitt 

barn. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser i samband med att deras barn drabbats av leukemi och 

vårdas på sjukhus. Metod: Kvalitativ ansats och Graneheim och Lundmans manifesta innehållsanalys 

av tre stycken självbiografiska böcker. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier; ”Mitt 

barn är sjukt”, ”Stöd” och ”Tilliten som rubbas”. Slutsats: Föräldrarnas upplevelser när deras barn 

drabbats av leukemi och vårdades på sjukhus utgick ifrån händelsen av att barnet blivit sjukt. Vid 

specifika händelser i samband med barnets sjukdom väcktes känslor hos föräldrarna som låg latent på 

grund av att barnet hade fått leukemi. Föräldrarna kände stöd från anhöriga och sjukvårdpersonal men 

stödet kändes mindre i vissa situationer på sjukhuset.  

 

Nyckelord: Upplevelser, Föräldrar, Barn, Vårdande, Leukemi 

 

 

Abstract  

Background: When a child suffers from a serious illnes like leukemia that changes the lives of 

parents and their sourroundings. The lives of a hole family is impacted and the ordinary lives is 

changed. Research has indicated that parents feel insecure at hospital and doesn’t know how they can 

help their child. Aim: To describe parent´s experiences related to their child suffering from leukemia 

and treated in hospital. Method: A qualitativeapproach and Graneheim and Lundmans contentanalysis 

of threeautobiographicalbooks. Result: The analysis resulted in three maincategories: ”My child is 

sick”, ”Support” and ”The trust that is disturbed.Conclusions: The experiences of parents when their 

child is suffering and cared for at hospital because of leukemia proceeds from the child being sick. At 

specific times during the childs disease parents experience feelings that they have all the time because 

the child has the disease. Parents felt support from relatives and hospital staff but the support was less 

in certain situations at the hospital.  

 

Keywords: Experiences,Parents, Child,Caring, Leukemia 
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1 Inledning 
 
Leukemi är en cancersjukdom som drabbar 60-80 barn/ år i Sverige (www.ksdialog.ks.se) och 

ett sådant besked väcker känslor av förtvivlan, sorg och ilska hos föräldrar. När barnets hälsa 

hotas behövs hjälp från sjukvården och det innebär att föräldrar behöver få professionell hjälp 

i att vårda sitt sjuka barn. Det uppstår en ny verklighet för föräldrarna där deras liv kommer 

att präglas av kontakt och vistelser på sjukhus. Livet kanske inte längre kan tas för givet när 

föräldrarna kan behöva se sitt barn lida. Vården av barnet på sjukhus kommer att innebära att 

barnets hälsa och välfärd är beroende av vårdpersonalens kunnande och välvilja.  

 

Hur är det att vara förälder när ens barn drabbas av leukemi? Det är en fråga som intresserar 

mig. Jag undrar hur föräldrarna upplever händelsen av att behöva vistas på sjukhus med sitt 

barn. Relationen mellan föräldrarna och sjukvårdspersonalen är viktig. Tillit är en 

förutsättning för att det ska bli ett bra samarbete. I det här examensarbetet beskrivs 

föräldrarnas upplevelser i mötet med vården och deras situation på sjukhus. Jag vill bidra med 

en kunskap om hur deras liv kan te sig i samband med barnets vistelse på sjukhus och hur 

föräldrarna upplever vården och omvårdnaden av sitt sjuka barn. Detta kommer inte bara 

göras på grund av intresset kring föräldrarnas situation utan även beroende på att det finns ett 

stort mänskligt lidande vid sjukdomar som jag hoppas kunna närma mig. 

2 Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras det vårdvetenskapliga perspektivet som utgår ifrån Erikssons teorier 

(2000, 2003). Varför utgångspunkten i det teoretiska perspektivet är vårdvetenskap kommer 

att redogöras för. Relevanta styrdokument presenteras. Fakta om sjukdomen leukemi, om 

barn på sjukhus och forskning på området tas upp. Bakgrunden avslutas med 

problemformulering. 

 

2.1 Vårdvetenskap som utgångspunkt 
 

Vårdvetenskap kommer att utgöra teoretiskt perspektiv i detta examensarbete. Vårdvetenskap 

enligt Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) utgör en gemensam 

kunskapsbas för vårdare och den kan beskriva grund och motiv för vårdandet, för att lindra 
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lidande och främja hälsa. Att utgå ifrån en kunskap som är gemensam för vårdare görs i detta 

examensarbete för att kunna koppla det som framkommer till en kunskap som är känd för 

andra som arbetar inom vården och som är intresserade att läsa denna uppsats. Det görs även 

för att kunna ha något att styrka sina resultat på och hänvisa till.  

 

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 
	  
Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår ifrån Erikssons teorier (2000, 2003). De begrepp 
som beskrivs är lidande och vårdande. 
 

2.2.1 Lidande 
 
Lidandet är en del av livet enligt Eriksson (2003) och det är unikt för varje människa.Det är 

en del av att ha hälsa.Lidandet beskrivs som en kamp mellan det onda och det goda. En 

allmän uppfattning är att lidande hör ihop med det onda det vill säga lidandet är det onda. 

Motsatsen till lidandet är lusten och i den finns rörelsen, strävan och åtrån efter det goda. Det 

finns alltid en unik blandning av lidande och lust, ont och gott i lidandet. Det finns också en 

visshet hos människor som lider att det gäller att kämpa eller ge upp och det är beroende på 

människans livssituation som hon väljer att gå in i kampen eller så ger honupp den. Kampen i 

lidandet bedrivs för människans värdighet och individens frihet att vara en människa. 

Lidandets kamp är en plåga där människan kämpar emot känslan av skam och förnedring. Så 

länge som det finns rörelse i lidandet så finns det hopp om livet. 

 

Lidandet beskrivs också som ett drama som Eriksson (2003) menar och det beror på de 

mänskliga möten eller relationersom finns omkring den lidande människan. Det beror även på 

de förväntningar och förhoppningar som skapas människorna emellan. Lidandets drama har 

tre akter. Den första akten handlar om bekräftelse. Genom bekräftelsen visar människan att 

hon ser att den andra lider. Det kan hon visa i form av en blick, en beröring eller ett litet ord. 

Akt nr två handlar om själva lidandet och att människan får tid och rum att lida. Människan 

vill dock inte vara helt ensam i sitt lidande, hon vill även uppleva gemenskap. Den tredje 

akten sker i de drama som har lyckliga slut, de innebär försoning och att finna ett nytt liv. I 

det livet kommer det ”onda” från lidandet att vara en del.  
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Lidande upplevs på tre olika nivåer enligt Eriksson (2003) ochden första nivån handlar om 

att”ha ett lidande”. Det lidandet innebär att människan är främmande för sig själv därför att 

hennes handlingar styrs och påverkas av omständigheter utifrån. Det beror på att människan 

inte ser sina egna behov och möjligheter i livet. Hon bortförklarar sitt lidande. ”Att vara i 

lidande”är när människan försöker övervinna sitt lidande genom att i ökad grad tillfredsställa 

sina behov men hon känner fortfarande oro och oron kommer att driva henne vidare. ”Att 

varda i lidande” är när människan försöker övervinna lidandet genom att kämpa för hopp och 

liv. Det lidandet förutsätter förnyelse.  

 

I dagens sjukvård har utveckling tyvärr lett till att vården kan skapa lidande för patienten och 

människan enligt Eriksson (2003) och sådant lidande benämns vårdlidande. Vårdlidande 

förorsakas av vård eller utebliven vård. Patienters och anhörigas värdighet kan kränkas. Det 

sker genom konkreta åtgärder t.ex. nonchalans vid tilltal. Det kan även ske på ett mer abstrakt 

sätt genom en bristande etisk hållning, genom fördömande eller maktutövning. 

Sjukdomslidande är ett annat lidande i vården och det handlar om det lidande som sjukdom 

och behandling orsakar. Smärta är ett sådant lidande och det kanfånga hela människans 

uppmärksamhet trots att det oftast berör en kroppsdel. Sjukdomslidande kan även orsaka ett 

själsligt och andligt lidande som är nära förbundet med vårdlidandet. Då upplever människan 

förnedring, skam och/eller skuld i sin relation till sjukdom och behandling. 

 

Livslidande är det lidandet som är knutet till människans hela livssituation. Att vara sjuk eller 

anhörig till någon som är sjuk innebär att människornas självklara och invanda liv rubbas och 

plötsligt tas ifrån dem. Människan kan hotas av död och inte veta när den ska inträffa. Att inte 

orka kämpa eller att uppleva hopplöshet är även människans livslidande (Eriksson, 2003). 

 

2.2.2 Vårdande 
	  
Vårdande beskrivs därför att det utgör en viktig del av föräldrarnas upplevelser under barnets 
sjukdomstid och därför klargörs innebörden av vårdande. Till sitt ursprung är vårdandet  

enligt Eriksson (2000) naturligt mänskligt och det är den naturliga vården som är 

utgångspunkten för den professionella vården. Vårdandets substans är att ansa, leka och lära. 

Ansningen är omvårdnaden av människan, själva renhållningen av kroppen vilken är ett 
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grundläggande beteende hos människan. Lek och inlärning befrämjar sammanhållning och 

social kompetens mellan vårdare och patienter/anhöriga.  
 

2.3 Att bli omhändertagen 
 
De styrdokument som har relevans för detta examensarbete är hämtade från Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). De har relevans därför att 

sjuksköterskans vårdande och förhållningssätt har betydelse för föräldrarnas upplevelser vid 

barnets vistelse på sjukhus. Föräldrarna måste få ett bra omhändertagande. Enligt 

socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter och 

närstående på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt. Det är också viktigt att informera och 

undervisa patienter och närstående och att kunna ta hänsyn till tidpunkt, form och innehåll. 

Stöd och vägledning är ett kompetensområdet som ska möjliggöra delaktighet för 

vårdtagarna. 

 

2.4 Leukemi 
 
Det finns två huvudgrupper av leukemi enligt Larsson (2007) och akut lymfatisk leukemi är 

den vanligaste typen av leukemi bland barn. Sjukdomen är malign och drabbar de vita 

blodkropparna i benmärgen, de så kallade lymfoblasterna. De vita blodkropparna utgör en del 

av kroppens immunförsvar.  I Sverige är det omkring 120 personer som drabbas årligen och 

av dem är hälften barn under 16 års ålder.  

När de vita blodkropparna enligt Larsson (2007) fungerar dåligt får barnet ofta infektion eller 

feber och det kan det också uppstå blåmärken och petekier, små blödningar. Allmänna 

symptom t.ex. dålig aptit, viktnedgång och svettning kan förekomma. Utan behandling är akut 

leukemi en dödlig sjukdom. Cytostatikabehandling syftar till att minska eller helt utplåna de 

blodkroppar som är leukemiska. Cytostatika kan ge biverkningar; trötthet, illamående och 

håravfall. Benmärgstransplantationer kan även göras när sjukdomen förvärrats. Bland 

samtliga patienter med sjukdomen är långidsöverlevnaden (att de lever över 5 år) endast 36% 

(Larsson, 2007). 
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2.5 Barn på sjukhus 
 
 Björk, Hallström &Wiebe (2009) har beskrivit familjers upplevelser i samband med ett barns 

cancerbehandling och något som är framträdande i intervjuer med familjer till cancersjuka 

barn är att familjers fokus ligger på det sjuka barnet och att det beskrivs som en vardaglig 

kamp för familjen. Syskon, mammor, pappor och det sjuka barnet intervjuades och det 

framgick i denna studie att hela familjen involveras i barnets cancerbehandling och att alla 

nämnda parter påverkades. De känner att de dränerades på grund av trötthet, sorg, frustration 

och ångest. 

 

Det framgår av intervjuer med barn som vårdats på sjukhus för cancer att barnen känner stor 

betydelse av föräldrarnas närvaro på sjukhuset (Cantrell&Matrula, 2009) och barnen förlitar 

sig till föräldrarnas delaktighet i deras vård. Syftet var att beskriva innebörden av att bli 

vårdad på sjukhus.Andra studiervisade att barn och föräldrar har stort behov av stöd när 

barnet vårdas på sjukhus(Haapamäki,Paavilainen och Sarajärvi, 2006& Norton- Westwood, 

2011) och det fanns föräldrar och barn som inte känt stöd från sjuksköterskor. De önskade att 

sjuksköterskorna hade lyssnat mer och varit mer närvarande. Att barn har positiva 

erfarenheter från sjukhusvistelser framkommer även från en studie av Berrios-Reviera, 
Rivero-Vergne& Romero (2008).  
 

Det är viktigt enligt en studie av Hopia, Paavilainen, Tomlinson&Åstedt-Kurki (2003)att 

förstärka föräldrarna i samband med att deras barn vårdas på sjukhus. Studien utforskade, 

utifrån föräldrars och syskons perspektiv, sätt på hur sjuksköterskor kan stödja och gynna 

familjernas hälsa under barnets sjukhusvistelse och familjer till barn med kroniska sjukdomar 

ingick i studien. Föräldrarna känner sig osäkra och hjälplösa på sjukhuset, de vet inte alltid 

vad de bör göra med sitt barn för att stödja dess välfärd. Det är viktigt att sjuksköterskan 

pratar med föräldrar om vad de vill göra och vad de kan göra för att gynna sitt barns välfärd. 

Det är också viktigt att sjuksköterskan förutser situationer så att föräldrar är beredda på hur de 

kan hantera situationer. Det kan t.ex. handla om att sjuksköterskan berättar hur mediciner kan 

påverka barnet eller att förklara varför syskon kan bli avundsjuka. 
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2.6 Barn med sjukdom och deras familjer 
 

En hel familjs livsvärld förändras när ett barn drabbas av cancer enligt en studie av Björk, 

Hallström och Wiebe (2005) och studiens syfte var att studera familjers upplevelser av att ett 

barn drabbas av cancer. I studien intervjuades cancerdrabbade barn, deras syskon och 

föräldrar och den visade att vardagslivet förändras när det sjuka barnet inte kan gå till skola 

eller träffa sina vänner som tidigare. De sjuka barnen upplever förändringar i sina kroppar, de 

känner sig sjuka och tappar hår. Att känna sig så vanliga som möjligt var viktigt. Syskonens 

vardagsliv påverkades också därför att de fick tas om hand av andra och besöka syskonet på 

sjukhus. Syskonen i studien var ofta medvetna om att cancern är farlig och i vissa fall att den 

är dödlig. De blev oroade, ledsna och tyckte att sjukdomen var skrämmande och konstig.  

 

Syskon upplever, förutom att vardagslivet förändras, också förluster till följd av att ett barn i 

familjen får en cancersjukdom (Sloper, 2000) och syftade till att beskriva erfarenheter och 

behov hos syskon till barn med cancer. Syskon till barn med olika typer av cancer deltog i 

intervjuer och det framgår att syskonen känner att de förlorade sina föräldrars uppmärksamhet 

eller status antingen på grund av fysisk eller känslomässig frånvaro från föräldrarnas sida.  

 

En studie syftade till att beskriva den process som drabbar en familj i samband med att barnet 

får akut lymfatisk leukemi (Pickler&Tarr, 1999) ochdet ingick intervjuer med syskon, 

föräldrar, sjuksköterskor och en läkare på onkologklinik. Det visade sig av dessa intervjuer att 

familjerna inte visste vilka förväntningar som riktades mot dem i samband med att barnet 

skulle vistas på sjukhus. Sjuksköterskorna och läkaren ansåg sig vara medvetna om sin roll 

när familjerna fick veta om diagnos och behandlingsplan. De ansåg att deras roll var att göra 

saker så lätta som möjligt för familjerna och att förse dem med information. En av de 

intervjuade bland sjukvårdspersonalen menade att det är viktigt att ge familjerna en känsla av 

att det finns en plan för dem och att det också finns hopp. De menade även att det fanns 

brister i det som vårdpersonalen ansåg sig kunna göra för familjerna utanför 

cancerbehandlingen. De menade att deras kunskap om copingdv.s familjernas hantering av 

sjukdomen inte var tillräcklig och att det är lätt att det blir en klinisk vardag för dem. Även 

om familjerna verkar glada när de får behandling så kan det vara så att deras liv håller på att 

falla ihop där hemma.  
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En studie beskrev att det är särskilt viktigt att sjuksköterskan förmedlar en känsla av hopp och 

optimism gentemot leukemisjuka barn och deras familjer. Syftet var att förse sjuksköterskor 

med en sammanställning av akut lymfatisk leukemi bland barn och ge direktiv till 

sjuksköterskor. De källor som användes var tidsskriftsartiklar, böcker och klinisk expertis. 

Det framgår i den studien att det som är viktigt i omvårdnaden är att den inriktas på att 

upprätthålla den allmänna fysiska och psykiska hälsan hos barnet och att värna om tillväxt, 

utveckling och autonomi.(Landier, 2001). 

I en studie (Beier, Danzer&Kohlen, 2000) intervjuades sjuksköterskor som arbetade med 

kroniskt sjuka barn i familjers hem, dvs. de arbetade i hemvård. Forskarna ville beskriva två 

sjuksköterskors upplevelser och subjektiva upplevelser hos familjer. En sjuksköterska menade 

att "vi var tvungna att lära oss hur annorlunda detta omvårdnadsområde är och hur känsligt 

familjerna reagerar på förändringar i våra handlingar". Sjuksköterskorna tyckte att det var  

nödvändigt med kontinuerlig vård, dvs. att en sjuksköterska återkommer till familjernas hem 

för att bygga en fast och säker relation till barnet och familjerna och att relationen är intim. 

 

2.7 Problemformulering 
 
I familjer till cancerdrabbade barn kastas vardagslivet om när barnets sjukdom kräver vård på 

sjukhus. Familjer blir utmattade av alla känslor som beror på den nya situationen och barnets 

behandling; bland annat av sorg, trötthet, frustration och ångest. Forskning visar att föräldrar 

till barn med leukemi känner sig osäkra på sjukhuset och inte vet vad som förväntas av dem. 

Syskon till det sjuka barnet ärockså påverkade av sjukdomen och kan hamna i skymundan. 

Hur upplever föräldrarna situationen i samband med att deras barn drabbas av leukemi? Hur 

påverkas dom av att barnet är allvarligt sjukt och vilka är deras upplevelser av vården som de 

får på sjukhus? Vårdpersonal har en viktig roll i deras upplevelser och en fråga är om 

föräldrarna upplever tillräckligt stöd från vårdpersonal? Tidigare forskning har visat att 

vårdpersonal som vårdar barn med leukemi upplevt att de brister i det de kan göra utöver sina 

medicinska kunskaper.  

3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva föräldrars upplevelser i samband med att deras barn drabbats av leukemi 
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och vårdas på sjukhus. 

4 Metod 
 

Den metod som tillämpas i detta examensarbete har en kvalitativ ansats med en 

innehållsanalys med utgångspunkt i Graneheim och lundmans analysmetod (2004). I 

metodavsnitt kommer det att redogöras för hur metoden ska tillämpas och hur analysen har 

genomförts.Vad kvalitativ ansats innebär kommer att förklaras. Sökvägar och urval för valda 

självbiografiska böcker och en kortfattad presentation av böckerna beskrivs också. Slutligen 

beskrivs de etiska överväganden i detta examensarbete.  

 

4.1 Metodval 
 

Den kvalitativa ansatsen tillämpas av forskare som undersöker fenomen inom det kvalitativa 

kunskapsparadigmet. Det paradigmet kännetecknas enligt Dahlborg Lyckhage (2006) av att 

det används metoder som innebär att fokus är på ett fenomens egenskaper, vilka innebörder 

som människor lägger i det och vilken mening som fenomenet har för människor. Den 

kvalitativa kunskapen ska inte generalisera utan den är menad att ses i sitt 

sammanhang.Språket är av stor betydelse i den kvalitativa ansatsen därför att resultateti 

forskningen beskrivs med ord.  

 

Den kvalitativa analysmetod som ska användas i detta examensarbete är manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).Manifest innebär att analysen handlar 

om det texten säger, de synliga och de uppenbara komponenterna. Det första steget i metoden 

är att analysenheten, som i detta examensarbete utgörs av de självbiografiska böckerna, läses 

igenom flera gånger för att forskaren ska få en känsla för helheten. Steg två är att texten delas 

in i meningsenheter vilka anses som ord, meningar eller stycken. Dessa meningsenheter 

innehåller aspekter som är relaterade till varandra genom deras innehåll och sammanhang. 

Steg tre är att meningsenheterna kondenseras och märks med koder (etiketter). Kondensering 

föredras eftersom det avser en process att förkorta samtidigt som innehållskärnan bevaras. 

Abstraktion görs genom skapande av koder, underkategorier och kategorier vilka utgör det 

manifesta innehållet. Att skapa kategorier är en kärnfunktion i kvalitativa innehållsanalyser 
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och kategorierna är innehåll som delar en gemensam nämnare: Underkategorier bildas genom 

att sammanföra de koder som liknar varandra som i sin tur bildar kategorierna. Det är viktigt 

att processen av analysen involverar en rörelse som rör sig fram och tillbaka mellan helheten 

och delar av texten (Graneheim& Lundman, 2004).  

 

4.2 Datainsamling och urval 
 

Vid sökning efter självbiografiska böcker användes bibliotekskatalogerna mdh.se, 

biblioteket.se och libris.se. Inklusionskriterier som ställdes på de självbiografiska böckerna  

var att böckerna skulle vara självbiografier dvs. vara skrivna av en eller flera förälder. Detta 

beror på att det ärföräldrarnas perspektiv som detta examensarbete syftar till att beskriva. 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) utgör självbiografier en källa för analyser som syftar till att 

ta del av hur människor erfar sin livsvärld och ett motiv till att analysera berättelser är att 

fenomenet ska ha betydelse för dagens hälso-och sjukvård. Det utgjorde ett skäl till att välja 

självbiografiska böcker som är skrivna mellan 2000-2010. Böckerna skulle också vara skrivna 

på svenska. Andra inklusionskriterir som ställdes på de självbiografiska böckerna var att 

åldrarna på barnen i böckerna skulle vara mellan 0-18 år. Kontexten som inkluderades var 

föräldrarnas vistelser på sjukhus. Exklusionskriterier som ställdes var att barnens kön i 

böckerna inte hade betydelse. Detta val berodde på att genus inte var ett fokus i detta 

examensarbete.Föräldrarnas nationalitet var inte heller av betydelse. Dessutom skulle inte 

upplevelser vid primärvård eller hemmet studeras.Sökord som användes var ”leukemi”, 

”barn”, ”cancer”  och ”biografi”. 

 

I mälardalens högskolas bibliotekskatalog, genom hemsidan mdh.se, gjordes en manuell 

sökning som resulterade i 19 träffar. Av dessa valdes en bok ut. I libris katalog gjordes en 

sökning med 35 träffar men ingen bok visade sig lämplig för detta examensarbetes syfte.I 

stadsbibliotekets bibliotekskatalog, biblioteket.se, gjordes en kategorisökning där kategorin 

skönlitteratur valdes. Sökord vid denna sökning var ”leukemi” och resulterade i 9 träffar. 

Längst ned på sidan länkades en lista med namnet”barn med cancer”. Bland böckerna i den 

listanvaldes två böcker ut. 
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Urvalet till detta examensarbete resulterade i 3 stycken självbiografiska böcker. Dessa 

beskrivs nedan.  

 
Biografi A: (Andersson, 2004).  
 
I boken beskriver författaren sitt liv med familjen och den 13åriga sonen som drabbas av 

leukemi. Boken skildrar författarens dvs. pappans perspektiv men även hans frus perspektiv 

framträder. Från det att sonen får besked och fram till och med hans död beskrivs den väg 

som kantas av sjukhusvistelser och vardagsliv i deras hemstad. Författaren beskriver ingående 

sina upplevelser av sonens kamp. Framträdande är även de erfarenheter författaren har av 

kontakter med vårdpersonal och besök på flera sjukhus.  

 

Biografi B: (Hård, 2005). 
 
Boken består av författarens anteckningar från olika dagar i hans liv och anteckningarna riktar 

sig till den leukemisjuka dottern som får diagnos vid 2 års. Vid en ålder på sju år så får 

familjen besked att ”det inte finns mycket att göra” och det är här boken börjar. Författaren 

beskriver de tre år som dottern får leva efter beskedet. Det livet kantas bland annat av alla 

behandlingar och prover i olika städer.  

 

Biografi C: (Karlsson, 2005). 
 
Författaren till boken är mamma till en flicka som vid 7 års ålder drabbas av leukemi. Boken 

är en berättelse om flickan, hennes familj och sjukdomstid fram till och med hennes död. Till 

följd av sjukdomen behöver familjen vistas mycket på sjukhus och författaren beskriver även 

sina upplevelser i samband dem och att dottern fick komplikationer.  

 
 
 

4.3 Genomförande 
 
Analysen utgick från Graneheim och Lundman (2004). Det första steget var att de 

självbiografiska böckerna lästes igenom en gång var för sig. De lästes sedan igenom en gång 



11	  
	  

till och då valdes meningsenheter ut genom att de markerades i böckerna. Vid den tredje 

inläsningen av böckerna så skrevs de meningsenheter som markerats ned i ett dokument. Det 

visade sig att det blev ett stort material som valts ut och alla meningsenheter svarade inte på 

syftet. De meningsenheter som kunde ge svar på syftet valdes därför ut. Steg två innebar att 

valda meningsenheter kondenserades och fick en kod. Meningsenheter med koder som 

liknade varandra sammanfogades sedan och bildade ofta par om tre eller fyra. Dessa par 

bildade en underkategori. Alla underkategorier las sedan ut på ett bord så att det blev 

överskådligt vad helheten handlade om. Underkategorierna kunde sedan sammanfogas för att 

bilda en kategori. Detta gjordes flera gånger för att bilda kategorier som hörde bra ihop med 

underkategorierna och som hade likheter. Under denna process flyttades även meningsenheter 

till andra kategorier i och med att förståelse för innehållet blev bättre.Detta innebar att 

meningsenheterna lästes om. Sammantaget resulterade detta i att det framkom 3 stycken 

huvudkategorier och 7 stycken underkategorier. Huvudkategorierna fick namnen ”Att 

överlämna sitt barn i andra människors händer”, ”Stöd” och ”Tilliten som rubbas”.  Exempel 

på hur meningsenheter bildade underkategorier och kategorier ges i Bilaga 2.  

4.4 Etiska överväganden 
 
De källor som användes i detta examensarbete valdes ut noggrant och med omsorg. Ett 

kriteriesom var viktigt var att det skulle finnas en etisk hållning gentemot människorna som 

skrivit självbiografierna. Detta berodde på en vilja att värna om dem och att deras perspektiv 

återges i resultatet på ett sätt som överensstämmer med deras egna upplevelser. Det var också 

viktigt att återge resultatet i ord på ett noggrant sätt för att undvika att tolkningar görs. I 

analys av de självbiografiska böckerna till detta examensarbete var det viktigt att följa 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys på ett konsekvent sätt. Detta berodde på det 

Dahlborg Lyckhage (2006) skrivit, nämligen att självbiografiska böcker kan ses som 

livsberättelser och ur det vårdvetenskapliga perspektivet handlar de om hur människor erfarit 

hälsa/ohälsa, lidande och vård. Ett etiskt dilemma i att analysera människors livsberättelser i 

detta examensarbete är att det inte finns något medgivande från författarna om att utföra 

analys av deras böcker. Även om de publicerat sina böcker för allmänheten har de inte tagit 

ställning till analysering av böckerna. 
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5 Resultat 
 

Analysen resulterade i 3 kategorier och 7 underkategorier. Tabell 1 visar kategorier och 

tillhörande subkategorier. Resultatet beskrivs med ord i löpande text som förstärks av citat. 

 

Tabell 1 

Kategori Subkategori 

 

 

”Mitt barn är sjukt” 

 

Förtvivlan 

 

Hopplöshet 

 

Att känna hopp 

 

 

 

Trygghet och stöd  

 

Anhöriga 

 

Vårdpersonal 

 

 

Tilliten som rubbas 

 

 

Osäkerhet 

 

Kränkning 

 

 

5.1 ”Mitt barn är sjukt” 

 
Barnens insjuknande i leukemi innebar att livet hotades av sjukdom och död. Beskedet om att 

barnet fick en cancersjukdom väckte starka känslor av förtvivlan hos föräldrarna. Förtvivlan 

som föräldrarna tvingades leva med samtidigt som de hoppades på det bästa för sitt barn. 

Cancer väckte tankar om att barnet kunde dö, samtidigt hade föräldrarna vetskap om att det 

kan finnas botemedel. I ett sådant skede pendlade föräldrarna mellan hopplöshet och hopp. 
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Händelser på sjukhuset påverkade också deras tillstånd och känsla av hopp. Underkategorier 

som tas upp är ”förtvivlan”, ”hopplöshet” och ”hopp” hos föräldrarna.  

 

5.1.1 Förtvivlan 
 

Förtvivlan hos föräldrarna förknippades med en stark känsla av sorg eller ledsamhet, många 

gånger tillsammans med hopplöshet. Att ständigt leva med ovisshet om barnet ska bli friskt 

eller inte gjorde att föräldrarna alltid upplevde ett mått av förtvivlan under barnets 

sjukdomstid.  

 

Föräldrarna upplevde förtvivlan som yttrade sig på olika sätt. Inåt uttrycktes föräldrarnas 

förtvivlan genom reflektioner och tankar över vad som var värt att kämpa för. De förtvivlade. 

För att samla kraft till morgondagen försökte de tränga undan tankarna på vad som kunde 

hända barnet men förtvivlan fanns ändå alltid där. Många gånger ville föräldrarna i sitt 

medvetande fly från deras verklighet och det gjorde de genom att förtränga eller inte tänka på 

morgondagen.Rädslan för vad som kunde hända med barnet var något som orsakade 

förtvivlan. Följande citat är ett exempel på hur förtvivlan uttrycktes i föräldrarnas inre:Det var 

dags att ta emot ännu en dag, ta ett djupt andetag och kämpa för Linas skull. En ny dag att 

leva fylld av oro och undran, vad skulle hända? Skulle jag vara glad idag eller skulle jag bli 

förtvivlad? Vi fick se, det var bäst att inte tänka så mycket (Karlsson, 2005, s 87). I samband 

med ett svårt besked så varken grät eller skrek föräldrar i förtvivlan. De reagerade istället 

lugnt eftersom dem i sitt undermedvetna visste hur allvarlig barnets sjukdom var och hur det 

kunde sluta.Ändå kände vi ingen panik. En stor förtvivlan kände vi, men ingen panik” 

(Andersson, 2007, s. 51). 

 

Det fanns också tillfällen då förtvivlan yttrade sig utåt. Föräldrarnas förtvivlan gick ut över 

människor som inte hade någonting med dem att göra. De reagerade när de upplevde att 

människor stirrade på deras barn och då kände de obehag. De kunde också uttrycka hat 

gentemot sjukdomen som bottnade i deras förtvivlan.  

 

Föräldrarna levde ständigt med ovisshet och oro över vilka svar de skulle få av 

vårdpersonalen efter att barnet genomgått någon undersökning eller liknande på sjukhuset.  
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 ”Snart är det sex år sedan lilla gumman insjuknade i leukemi. Tänk er sex år. Sex år av 

förtvivlan och hopp.”(Hård, 2005, s 196. ). Undersökningar, provtagningar och svaren var 

också bidragande orsaker som påverkade föräldrarnas nivå av förtvivlan. 

 

5.1.2 Hopplöshet 
 

Under barnets sjukdomsförlopp upplevde föräldrarna många gånger hopplöshet. Olika 

händelser under sjukhusvistelserna påverkade föräldrarnas känsla av hopp. Hopplöshet 

upplevdes starkare när något allvarligt inträffade. Att få negativa besked från läkare om 

sjukdomen var mycket omtumlande för föräldrarna eftersom de hela tiden hoppades på det 

bästa för sitt barn. Det fanns också stunder då föräldrarna upplevde sin situation som hopplös 

för att de ständigt var påverkade av negativa tankar på grund av sjukdomen och som de inte 

kunde skjuta undan. 

 

 Att som förälder hamna i en sådan här hopplös sits är det värsta som kan hända en. 

Detta vet de som själva har blivit drabbade. Att dagarna i ända ha detta molande i 

tankarna. Det är fruktansvärt påfrestande, man blir rätt så frånvarande. Saker och ting 

blir oviktiga. På sätt och vis så är det ju rätt så bra men att det skall behöva ske under 

sådana här premisser är inget jag gillar. Jag hatar det. Men kan inget göra (Hård, 

2005, s. 24). 

 

När barnet inte kunde botas från sjukdomen och tvingades leva med sjukdomen så innebar det 

att föräldrarna kände hopplöshet när de tänkte på barnets framtid.Det fanns flera händelser 

som föräldrarna inte visste om barnen skulle få uppleva. Tanken på döden fick föräldrarna att 

känna hopplöshet. Insikten om att barnet skulle dö behövde inte komma direkt utan efter en 

tid. Samtidigt innebarbeskedet om barnets död att föräldrarna tänkte på att livet behövde 

fortsätta utan deras barn och det var hemskt att behöva tänka på. En känsla av att cancern 

segrat och att de förlorat var också ett hårt slag mot föräldrarna. Det framgår av nedanstående 

exempel: 

 

Tankarna rusade genom mitt huvud, i rummet intill fanns min flicka som inte skulle bli 

vuxen, hon skulle dö före mig. Lina som hade kämpat så tappert mot den vidriga 
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sjukdomen, så mycket som hon fått stå ut med. Allt hade varit förgäves, en hård lång 

kamp var över och Lina hade förlorat” (Karlsson, 2005, s.163-164).  

 

 

Att känna ovisshet och samtidigt ständigt pendla mellan hopp och hopplöshet påverkade 

föräldrarnas hälsa. De kunde få fysiska problem på grund av den situation de befann sig i. Att 

få veta att barnet, trots allt de genomgått, skulle dö utlöste så mycket känslor att kroppen inte 

orkade mer: 

 

”På lördagen fick jag min första panikattack. Jag hade sovit på patienthotellet med 

Josefin och Matilda och när jag vaknade skenade hjärtat. Jag kippade efter andan men 

fick inte åt mig luft. Nu blir jag tokig, tänkte jag krasst. Jag kommer få ett 

nervsammanbrott just när familjen behöver mig allra mest. Den farhågan gjorde mig 

ännu mer rädd. Men när jag reste mig upp och gick runt i rummet ett tag lättade det. 

Efteråt har jag tänkt att det var då hoppet lämnade mig ” (Andersson, 2007, s.52). 

 

Hopplöshet påverkade föräldrarnas inställning till andra saker i livet, föräldrarnas liv utanför 

sjukhuset. Det fanns saker som de inte längre kunde ta för givna. 

 

5.1.3 Att känna hopp 
 
Hoppet fanns alltid hos föräldrarna. Hoppet handlade ytterst om att barnet ska bli botat men 

föräldrarna tvingades ge efter när verkligheten visade dom att deras önskan om att barnen 

skulle bli frisktinte var realistisk. Detta gjorde att det yttersta hoppet ändrades till att det 

istället handlade om att barnen skulle få en lindrig och skonsam sista tid i livet. Följande citat 

är ett exempel på detta:  

 

”Det är lätt att tro att hoppet om ett långt liv är det enda som kan hålla en människa 

uppe. Men vi ersatte det med hoppet om en bra sista tid för Joel. Det var också ett slags 

hopp, fast mer anspråkslöst. Det gick att leva på det också” (Andersson, 2004, s. 59). 

 

Hoppet riktades till olika instanser i barnets behandling. Föräldrarna beskrev bland annat att 

de satt sitt hopp till forskare och forskningen om en ny behandling som kan bota leukemi: 
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”Som läget är nu så står hoppet till att de finner lösningen snabbt. Det är hoppet man får försöka leva 

med” (Hård, 2005, s. 13 )När hoppet om den västerländska moderna medicinen inte gav 

föräldrarna tillräckligt hopp om att barnen skulle bli friska så vände dom sig till icke-

konventionella behandlingsmetoder. Desperation och förtvivlan bidrog till att hoppet riktades 

till andlighet och alternativa läkemedel:” Vi tänkte så här: Om vi åker till andra sidan jorden för 

att besöka en andeutdrivare på Borneo, eller för att leta efter ett örtextrakt i Bolivia, vad som helst, 

vad blir resultatet?” (Andersson, 2008, s. 58). Föräldrarnas hopp uttrycktes genom att de bad till 

Gud eller högre makter:”Jag ber alla makter om hjälp. Hjälp lilla Felicia. Hjälp alla barn med 

cancer. Se till att få ett slut på denna djävulska sjukdom” (Hård, 2005, s. 16). Föräldrarna gav 

därmed uttryck för andligt sökande under barnets sjukdomstid.  

 

5.2 Stöd 
 
Föräldrarna var hjälpta av människor i den närmaste omgivningen. I den svåra situationen 

med barnets sjukdom kunde de få och känna stöd genom andras involvering. I svåra stunder 

upplevde föräldrarna stöd och trygghet när det fanns människor som var bekanta för dem. De 

kände oftast emotionell lättnad av att bli bemötta med värme och omtanke från vårdpersonal. 

De underkategorier som beskrivs är ”Anhöriga” och ”Vårdpersonal”.    

 

5.2.1 Anhöriga 
 
Föräldrarna fick stöd både på ett emotionellt och ett praktiskt sätt under tiden på sjukhuset.  

I och med att det är en extrem situation för en förälder att barnet har en dödlig sjukdom så 

känner de sig ensamma. Att få tala ut om sina känslor var en emotionell lättnad. Framförallt 

var det av stor betydelse att känna stöd från respektive partner, släktingar och vänner. Kristin 

och jag gjorde långa promenader och skidturer på storskön. Då pratade vi av oss ångesten, 

ältade vår oro. Men mest pratade vi om våra förhoppningar (Andersson, 2004, s. 28). 

 

Att känna stöd gjorde att föräldrarna fick mer kraft att orka kämpa vidare.” Det är lätt att 

glömma bort att vi inte var ensamma den där tiden. Våra släktingar ställde upp när som helst 

och våra kompisar ringde även när deras ångest var lika stor som vår. Det hjälpte oss att 

hålla oss uppe” (Andersson, 2004, s.70).  
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Föräldrarna upplevde stöd från släktingar som kunde ställa upp och ta hand om syskonen när 

båda föräldrarna ville vara med i det som skedde på sjukhuset; vid behandling, provtagning  

eller någon undersökning. Att ha släktingar som ställde upp gav föräldrarna tryggheten att det 

fanns någon som kunde backa upp dem när vardagslivet med sjukdomen var svår att pussla 

ihop. Även om föräldrarna var fysiskt närvarande på sjukhuset så behövde de också tänka på 

livet utanför eftersom de hade flera barn. ”Mormor och Morfar kom varje kväll när vi var på 

sjukhuset. Det var så mycket på sjukhuset så att även de lärde känna personalen. Den 

tryggheten gav Linus och mig tillfälle att gå ifrån en liten stund även om det bara var för att 

gå till köket och koka kaffe eller att gå ner till kiosken”(Karlsson, 2005, s. 39). När 

föräldrarna fick konkret hjälp från släktingar kände de sig lugnare och mer trygga på 

sjukhuset. 

 

5.2.2 Vårdpersonal 
 

Trots alla svårigheter med barnets sjukdom hade föräldrarna flera positiva upplevelser från 

sjukhuspersonalens kompetens än tvärtom. Detta fick dem att känna sig trygga på sjukhuset 

under barnets sjukhusvistelse men det förekom även vissa situationer där föräldrarna inte 

kände något stöd av vårdpersonalen. Ofta upplevde föräldrarna det som positivt när 

vårdpersonalens personligheter kom fram inte bara som professionella utan även som 

medmänniskor. ”Nu ska jag göra en lov in till Joel innan jag gruvar mig för mycket, sa han. 

Så skulle en oerfaren läkare aldrig säga. Bara den som är säker i sin yrkesroll vågar blotta 

sina svagheter (Andersson, 2007, s. 108). 

 

Föräldrarna upplevde att sjukvårdspersonalen var professionell med hög social kompetens. De 

medicinska kunskaperna värderade föräldrarna såklart men de avgörande egenskaperna hos 

vårdpersonalen var bemötandet, stödet och engagemanget som de fick;  

 

”När vi lämnade sjukhuset efter den förra omgången hade vi skojat och skrattat med 

alla. Ingen flamsade och skämtade nu. All personal var väldigt proffsig och alla var 

lågmälda och mjuka, precis som vi ville. Alla gjorde allt för att Lina och vi andra skulle 

ha det bra som möjligt och vi kände oss verkligen som hemma på sjukhuset” (Karlsson, 

2005, s.55).  
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Föräldrarna kände ofta att det inte behövdes så mycket från vårdpersonalen för att de skulle 

känna stöd. Det kunde handla om ett vänligt ord.  

 

5.3 Tilliten som rubbas 
 

Det framgick att föräldrarna i vissa situationer inte upplevde full tillit till vården som 

institution och gentemot vårdare. Detta kom frambland annat från föräldrarnas iakttagelser 

från vistelser på sjukhusen. Föräldrarna var med om situationer där vårdpersonalens agerande 

gentemot dem eller deras barn gav upphov till negativa känslor och därmed förändradesderas 

tillit till vårdarna. I och med att föräldrarna lämnat över ansvaret för barnets vård i händerna 

på vårdpersonalen så hade de tvingats lita på vårdpersonalen och vården som institution 

Tilliten fanns alltid där men rubbades vid händelser där föräldrarna kände sig osäkra eller 

kränkta.Att de såg brister i vårdsystemet påverkade deras känsla av trygghet. Underkategorier 

som beskrivs nedan är ”Osäkerhet” och ”Kränkning”. 

 

5.3.1 Osäkerhet 
 

Barnets sjukdomsbesked kom plötsligt och oväntat och föräldrarna kastades in i en för dem 

främmande miljö. Sjukhuset kom att bli en del av deras liv under barnets sjukdomstid. Till en 

början kände föräldrarna stor osäkerhet på sjukhuset. De hade inte kontroll på situationen och 

visste varken hur de skulle hantera sig själva eller det att barnet blivit sjukt och vad det skulle 

innebära. När föräldrarna kände osäkerhet på sjukhuset så påverkade det deras tillit till 

sjukvården. Om sin första kontakt med sjukvården sågs i följande citat:Vi var tre människor i 

en ny och skrämmande miljö. Idel nya människor som måste göra illa vår älskade lilla dotter. 

Vi hade ingen aning om vad som höll på att hända. Hela situationen var overklig och 

fruktansvärd (Karlsson, 2005,s.14).   

 

Föräldrarna beskrev även att det fanns för lite personal i relation till patientbelastningen. De 

menade att personalen vid vissa tillfällen var stressad och inte hade tid att prata med dem 

vilket gjorde att de kände sigotrygga och osäkra.  
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Personalen sa oftast ”vi avvaktar”.  Ibland kändes det som om hela avdelningen 

präglades av dessa två ord, särskilt på helgerna när laboratoriet var stängt och allting 

stod blick stilla i två dagar. Efter ett tag kände vi oss tvungna att bevaka det som 

skedde. På nätterna låg vi vakna för att se om personalen satte igång vätskedroppet. 

Det hände fyra gånger att de glömde det.” (Anderssons, 2004, s. 39). 

 

I vissa fall kom känslan av att inte vara säker när vårdpersonalen behövde utföra en 

arbetsuppgift med barnet. Att inte känna säkerhet handlade också om att någonting kunde 

hända barnet eller att barnet kunde dö när som helst.  

 

5.3.2 Kränkning 
 

Föräldrarna beskrev erfarenheter från kontakten med sjukvårdspersonal som påverkade dem 

på ett negativt sätt. Hur sjukvårdspersonalen förhöll sig och bemötte föräldrarna som vistades 

på sjukhuset vid vården av deras barn hade stor betydelse för föräldrarnas upplevelse av 

vårdandet. Det fanns några situationer som föräldrarna kände sig kränkta av vårdpersonalen 

ochdet ledde till att föräldrarna kände sig dåligt behandlade;En undersköterska som inte alls 

var särskilt vänlig eller hjälpsam tog emot oss. Jag kände mig väldigt övergiven, ledsen och 

undrande (Karlsson, 2005, s.72). 

 

Det framkom att föräldrar upplevde att vårdpersonal sa någonting som sedan inte stämde. 

Föräldrarna kände då att vårdpersonal inte hade empati. Föräldrarna upplevde att 

vårdpersonalen inte levde sig tillräckligt in i deras situation utan verkade vara okänsliga för 

deras perspektiv. Ett exempel på detta är följande citat:  

 
”I början kände han inget, men när nålen trängde igenom hudlagret gjorde det ont. 

Han skrek rakt ut, tårarna rann och han blev stel som en pinne. 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 jag svikit som ställt 

mig på läkarens sida” (Andersson, 2007, s. 41).  
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Föräldrarnas tillit påverkades av att de kände sig kränkta. I grunden hade de tillit till 

vårdpersonalen men upplevelser av kränkningar gjorde att föräldrarnas tillit försvann för en 

tid men den kom alltid tillbaka.  

6 Diskussion 
	  
Diskussionsavsnittet avser att kritiskt värdera den här studiens metod och resultat. Den 

innehåller en metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. Dessutom ges förslag 

på framtida forskning. Slutligen beskrivs slutsatser. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Den metod som användes i denna studie var manifest innehållsanalys med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden valdes därför att den passade med studiens syfte 

som var att undersöka föräldrars upplevelser i samband med att deras barn drabbats av 

leukemi och vårdas på sjukhus. Att den metoden valdesberodde också på att studien hade en 

kvalitativ ansats och studerade hur människor erfarit och upplevt. Självbiografiska böcker 

passade denna studies syfte bättre än vetenskapliga artiklar eftersom studien skulle undersöka 

föräldraupplevelser. Primärkällor passade därför bättre till denna studie av det enkla skälet att 

trovärdigheten blir hög. Hade vetenskapliga artiklar valts hade risken för att andra forskare 

redan studerat fenomenet funnits och de vetenskapliga artiklarna hade utgjort sekundärkälla. 

Trovärdigheten hade kunnat bli högre om kvalitativa intervjuer hade gjorts i denna studie men 

detta valdes att inte utföras eftersom tiden var begränsad.  

 

Att arbeta utefter en vetenskaplig metod var en styrka därför att föräldrarnas beskrivelser 

skulle bil återgivna så sanningsenligt som möjligt. Enligt Dahlberg- Lyckhage (2006) finns 

inget givet sätt att arbeta vetenskapligt med självbiografier och det är viktigt att hantera 

självbiografier som empiriskt material, alltså självupplevt, för att undvika att texten blir 

tolkad på olika sätt. Att ha en vetenskaplig metod och efterfölja den var också av stor 

betydelse för att det skulle vara möjligt att arbeta vetenskapligt med självbiografierna. 

Föräldrarnas perspektiv var det som skulle bidra till denna studies syfte. Metodens olika steg; 

att läsa böckerna, välja ut meningsenheter, kondensera och skapa koder, underkategorier och 

kategorier var tydlig och konkret och det som valdes att studera var möjligt. Metoden 
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möjliggjorde att författaren blev involverad och engagerad i studiens processdärför att det 

gick att sätta ihop delarna till en helhet som passadeihop.  

 

Metodens svagheter kunde vara att det ändå blir tolkningar när meningsenheter valdes 

ut.Detta undveks genom att, vid arbete med analysen, gå tillbaka till böckerna om 

meningsenhetens innehåll var oklart. I kodning av kategorier visade det sig att kondensering 

kunde leda till misstolkningar som inte helt stämde med kategorin vilket kan ha bidragit till 

viss tolkning. Även om studien syftadetill att välja ut manifest innehåll, dvs. det synliga som 

texten sa, så fanns det trots det också alltid en risk för personliga tolkningar. Hade en latent 

analysmetod dock valts hade det direktinneburittolkningar eftersom latent analysmetod syftar 

till att studera det som är dolt i texten (Graneheim& Lundman, 2004).Metoden följdes 

noggrant och utefter stegen. Detta innebar att en väldigt stor mängd meningsenheter valdes ut 

och då blev det svårhanterligt eftersom författaren inte visste vilka som skulle prioriteras. 

Sammanlagt var  urvalet av meningsenheter 171 till antalet. När resultatet beskrevs i ord 

fanns också risk för att feltolkningar av föräldrarnas erfarenheter gjordes. Det framgick att det 

vid formulering av meningar kunde uppstå texter som kunde förstås eller tolkas på fler än ett 

sätt, trots att författaren var noggrann. Att bearbeta texterna i resultatet var därför av stor 

betydelse och gjordes med fler än två ögon, dvs. det gjordes förutom av författaren även av 

handledare och medstudenter.  

 

Reliabiliteten kunde ha blivit högre om det valts fler självbiografiska böcker, men det hade 

krävt mer tid. Det kvalitativa paradigmet var inte ämnat att generalisera (Dahlborg Lyckhage, 

2006) utan var i denna studie specifik för de människor som hade skrivit de självbiografiska 

böckerna. 

 

Denna studie har gjorts av endast en person. Detta innebar en stor utmaning och att författaren 

själv hela tiden behövde vara aktiv i sitt utförande av studien. Att vara ensam innebar en 

utveckling inom huvudämnet i utbildningen dvs. vårdvetenskap eftersom teorin har kunnat 

kopplas ihop med upplevelser som framkommit i resultatet. Det innebar också att författaren 

fått mer kunskap om vårdvetenskap inför detframtida yrkesutövandet.  

6.2 Resultatdiskussion 
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Förtvivlan 

Lidandet enligt Eriksson (2003) finns på tre nivåer och den första nivån  kallas att ”ha ett 

lidande” och det innebär att människan är främmande för sig själv och driven av yttre 

omständigheter. Ett exempel på detvar när föräldrarna riktade sin ilska mot främmande 

människor. Det berodde enligt resultatet på den förtvivlan som föräldrarna kände. De 

reagerade orationellt och därför kunde de bli kraftigt påverkade av det yttre; i det här fallet 

människor som föräldrarna upplevde stirrade på deras barn. Resultatet visade att förtvivlan 

innebar hopplöshet vilket skulle kunna vara en utlösande faktor till att de reagerade så starkt 

av sin yttre omgivning. Att ständigt leva med ovisshet om barnet skulle bli friskt gjorde också 

att föräldrarna kände stark förtvivlan. Det har framkommit i tidigare forskning frånHopia, 

Paavilainen, Tomlinson ochÅstedt-Kurki, (2003) att föräldrar känner sig hjälplösa på 

sjukhuset eftersom de inte vet hur de kan hjälpa sitt barn. Det är viktigt att sjuksköterskor, 

vårdpersonal har förståelse för människor som lider och den humanistiska människosynen 

som präglar vårdvetenskapen (Dahlberg mfl, 2003) bör prägla möten mellan människor. 

 

Hopplöshet och hopp 

Föräldrarna hade det som Eriksson (2003) beskriver som ett livslidande i samband med 

barnets sjukdom och när barnet vårdades på sjukhus. Detta berodde inte bara på att barnets 

sjukdom påverkade hela deras existens, utan det berodde även på den hopplöshet som 

föräldrarna upplevde och som framkom av resultatet.Det visade sig att föräldrarnas 

hopplöshet blev påtaglig, precis som förtvivlandet och hoppet, i samband med en specifik 

händelse och situation på sjukhuset.Enligt Björk, Hallström och Wiebe (2009) är det 

cancersjuka barnet i fokus hos familjer som blivit drabbade. 

 

Resultatet visade att innebörden av hopplöshet kunde vara både psykisk och fysisk. Psykiskt 

kunde känslor och tankar om framtiden, om meningslöshet i det som hände och en känsla av 

bortgång göra sig kännbar. Det framkom av Pickler och Tarr (1999) att sjuksköterskor och 

läkare redan insett att hopplösheten hos familjer till barn med leukemi upptar stor del av deras 

liv vid barnets sjukdom eftersom de beskrivit vikten av att kunna förmedla hopp. Den 

kunskap som framkommit om föräldrarnas livslidande i den här studien kan bidra till att 

vårdpersonal bättre kan förstå hur föräldrar upplever hopplöshet men det behövs mer 

forskning och utbildning. Att kunna förmedla hopp är en av våra uppgifter som 

sjukvårdspersonal men det är inte enkelt att veta hur det ska göras i praktiken.  Föräldrars 
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upplevelse av hopp vid besked kan vara påverkat av vårdpersonalens ordval, kroppsspråk och 

situation. Enligt socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ta hänsyn till tidpunkt, form och 

innehåll när hon ger information och undervisar patienter och närstående. Resultatet i den här 

studien visar att föräldrarnas hopp gjorde att deras andlighet stärktes så att den blev starkare 

än den varit tidigare. Det kan tyda på att den hopplöshet som föräldrarna levde med gjorde att 

hoppet tog en annan dimension dvs. den andliga dimensionen. Det är i detta läge som 

föräldrarna behöver få utlopp för sina inre känslor och de behöver någon professionell som 

stödjer. Enligt Eriksson (2000) ska ansningen, dvs. omvårdnaden av sjuksköterskan, bidra till 

en utveckling som förutom kroppsligt välbehag också innefattar andligt välbehag.  

 

Resultatet i denna studie visade att hoppet ändrades när föräldrarna fick veta av vårdpersonal 

att barnet inte skulle överleva. De hoppades istället på att barnet skulle få ha det bra i slutet av 

sitt liv. Med detta kan föräldrarna ha menat att barnet skulle vara smärtfritt och att döden 

skulle vara värdig. I detta läge, då de fick veta att barnet skulle dö, tvingades föräldrarna att 

resignera inför barnets öde och underkasta sig sitt eget öde dvs. att se sitt barn dö och att 

fortsätta sitt liv utan barnet. Föräldrarna gav då upp hoppet om att barnet skulle bli friskt och 

tvingades motvilligt att acceptera att barnet inte skulle leva mer. I detta skede ändrades 

föräldrarnas lidande till att vara i vardande. Enligt Eriksson (2003) innebär att vardai lidande 

att människan försöker övervinna sitt lidande genom att kämpa för hopp och liv. Enligt 

resultatet tvingades föräldrarna acceptera att barnet skulle dö, men det behöver inte betydaatt 

de på djupet av sitt medvetande accepterade det. Föräldrarna tog bara emot beskedet. När 

föräldrarna visste att barnet skulle dö så fick dem ett besked svart på vitt vilket gjorde att 

tvivlet och hopplösheten blev konkret. I detta läge kunde deras lidande befinna sig på 

varandenivå. Då kunde föräldrarna i ökad grad tillfredställa sina egna behov i enlighet med 

Eriksson (2003).  

 

Stöd 

Det framkom av resultatet att föräldrarna kände stöd. Detta visade sig genom att de upplevde 

att vårdpersonal hade hög social kompetens, engagemang och var professionellaoch det 

gjorde att föräldrarna kände tillit till vårdpersonalen. Enligt Eriksson (2003) innebär varje 

lidande ett drama som har tre akter som är bekräftelse, lidande samt tiden och rummet. 

Resultatet visade att föräldrarnas lidande blev bekräftat av anhöriga och av vårdpersonal. 
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Föräldrarna kände sig sedda av vårdpersonalen eftersom det framkom att de upplevde att 

vårdpersonalen kunde visa medmänsklighet. 

 

Enligt Eriksson (2000) handlar vårdandet om ansande, lekande och lärande. Det framkom av 

resultatet att föräldrarna kände stöd av vårdpersonalen genom att dom under vissa situationer 

kunde skratta och skoja med familjerna. Detta är leken i vårdandet. Resultatet visar också att 

vårdpersonalen vid akuta och allvaliga situationer och rutinmässigt på sjukhuset upplevdes 

som professionella av föräldrarna. Sådana situationer kantyda på ansningen i vårdandet dvs. 

själva omvårdnaden av barnet. Enligt Landier (2001) är det viktigt i omvårdnaden av ett 

leukemisjukt barn att upprätthålla den allmänna fysiska och psykiska hälsan hos barnet.  

 
Resultatet visade att föräldrarna upplevde vårdarna som professionella vilket förutsätter att 

vårdarna behärskar sitt arbete och yrkeskunnande. Önsketänkandet i vården vore att föräldrar 

alltid upplever vårdpersonal som professionella vilket kan betyda att all vårdpersonal 

behärskar både sitt yrkeskunnande och den mänskliga förhållningen till andra människor. Det 

kan finnas många anledningar till att vårdpersonal inte alltid presterar. Tidigare forskning 

enligt Pickler och Tarr (1999) säger sig sjusksköterskor och läkare vara medvetna om sin roll 

i vården av familjer till sjuka barn på sjukhus. Detta kan tyda på att sjuksköterskor och läkare 

har yrkeskompetens och känner trygghet i sitt arbete. Vårdvetenskapen är här viktig eftersom 

den enligt Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) ska utgöra motiv och 

grund för vårdandet. Den  kan därför stärka vårdpersonalen att bli tryggare och säkrare i deras 

yrkeskompetens.  

 

Tillit 

Resultatet visade att stöd har med tillit att göra. I tidigare forskning beskrivs enligt 

Haapamäki, Paavilainen och Sarajärvi (2006) att det finns föräldrar och barn som i vissa 

situationer inte upplevt stöd från sjuksköterskor och inte heller att sjuksköterskor vid tillfällen 

varit närvarande. Resultatet i den här studien visar att föräldrarna till barn med leukemivid 

några tillfällen på sjukhuset inte känt stöd från vårdpersonal men även från vårdinstitutionen. 

Detledde till bristande tillit.Föräldrarna såg att vårdpersonal var stressad och vid tillfällen inte 

utförde alla vårduppgifter till följd av att avdelningar var underbemannade.Enligt Sarajärvi, 

Happamäki och Paavilainen (2006) har föräldrar och barn på sjukhus önskat att 
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sjuksköterskor var mer närvarande och lyssnat mer. Detta skulle kunna bero på tidsbrist och 

underbemaninng.   

 

Resultatet visade att den bristande tilliten och stödet hos personalen berodde på att föräldrarna 

kände sig kränkta.Kränkningen handlade t.ex. om att föräldrarna kände sig lurade därför att 

vårdpersonalen sa något som sedan inte stämde med verkligheten. Detta kan ses som det 

lidande som Eriksson (2003) benämner vårdlidande och det lidandet förorsakas av vård eller 

utebliven vård.  

 

6.3 Etikdiskussion 
	  
Under arbetets gång har det inte uppkommit några etiska svårigheter eller dilemman bland 

annat därför att den vetenskapliga metod som användes, innehållsanalys enligt Graneheim& 

Lundman (2004) har följts.För att resultatbeskrivningar i denna studie inte skulle kunna tolkas 

eller förstås på flera sätt har det funnits lärare och medstudenter som har bearbetat texterna. 

Detta kan ha minskat risken för att författarna till de självbiografiska böckerna vid en 

eventuell inläsning av denna studie kan uppleva att resultatet inte stämmer helt och hållet med 

deras beskrivna upplevelser. Den kvalitativa ansatsen innebar att resultatet skulle beskrivas i 

löpande text, vilket också gjordes.  

 

6.4 Framtida forskning 
	  
Det framgår att det finns behov av ytterligare forskning på området vad gäller stödet från 

vårdpersonal till föräldrar vars barn drabbats av leukemi och vårdas på sjukhus. Det behövs 

mer kunskap om föräldrarnas lidande i situationen med barnet för att vårdpersonal bättre kan 

förstå. Denna studie har också visat att det behövs kunskap om hur vårdpersonal kan förmedla 

hopp till dessa föräldrar. Detta skulle kunna göras genom intervjustudier med föräldrarna 

under barnets sjukdomsperiod, intervjuer med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

	  

6.5 Slutsatser 
	  
Föräldrarnas upplevelser när deras barn drabbats av leukemi och vårdades på sjukhus utgick 
ifrån händelsen av att barnet blivit sjukt. Föräldrarna hade i denna situation inget annat val än 
att lita på vårdpersonal. En slutsats är att det vid specifika händelser i samband med barnets 
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sjukdom väckte känslor hos föräldrarna som låg latent på grund av att barnet hade fått 
leukemi. På sjukhuset upplevde föräldrarna att de pendlade mellan förtvivlan, hopplöshet och 
att känna hopp. Hoppet lämnade inte föräldrarna, men det kunde ändra innehåll när de fick 
veta att barnet skulle dö. Föräldrarna kände stöd från anhöriga och sjukvårdpersonal men 
stödet kändes mindre i vissa situationer på sjukhuset. Det som berodde på att de inte kände 
stöd är att deras tillit till vårdpersonal och vårdinstitutionen brast i samband med negativa 
upplevelser av vård. Det förekom att föräldrar kände sig kränkta.  
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Bilaga 1 Sökvägar 
Bibliotekskatalog Typ av 

sökning 
Sökord Antal träffar Utvald bok 

Mdh.se Generell leukemi 19 Min hjälte 
 

Stadsbiblioteket.se Kategorisök/ 
skönlitteratur/ 
fliken ”barn 
med cancer” 

 9 Inuti sorgen; 
berättelsen om 
joel 
 

Stadsbiblioteket.se Kategorisök/ 
skönlitteratur/ 
fliken ”barn 
med cancer” 

 9 Det är ju cancer. 
Om att fylla vår 
dotters dagar 
med liv 
 

Libris.se  leukemi 35  
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Bilaga 2 Exempel Kategorier och underkategorier 

meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

kod underkategori Huvudkategori 

Sid262 Inte nog 
med att gumman 
har ansiktsmask. 
Hon har flera 
slangar inkopplade. 
Hon får cellgifter, 
morfin, vätska, 
urindrivande 
vätska. Ja, jag vet 
inte allt. Det är som 
i den värsta 
mardrömmen. 
(Anders Hård) 

Att se barnet med 
slangar och 
mediciner är som i 
den värsta 
mardrömmen 

Det är som i 
den värsta 
mardrömme
n att se 
barnet 
behöva ha 
det så här 

Sid64 Men Kristin 
och jag kämpade 
mot tårarna när vi 
såg honom ligga på 
britsen och sakta 
glida in i den stora 
röntgenapparaten. 
Allvaret blev så 
tydligt för oss igen. 
Det var vår son 
som låg där. (Tord 
Andersson) 

Allvaret i att se 
barnet på sjukhus 
och att sjukdomen 
drabbat oss igen 

Svårt att se 
barnet på 
sjukhus 
igen 

Sid12 När vi 
närmade oss 
sjukhuset fick jag 
panik, jag kan inte 
vara med om det 
här, jag måste 
härifrån. Jag ville 
fly. 
(Anki.W.Karlsson) 
 
 
 

När vi närmade oss 
sjukhuset fick jag 
panik och ville fly 

Att vilja fly 
ifrån 
situationen  

Förtvivlan ”Mitt barn är 
sjukt” 
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sid121Vi insåg att 
vi skulle få leva 
med rädslan för ett 
återfall resten av 
livet. Vi pratade 
om vad som händer 
med människor 
som lever med en 
ständig oro (Tord 
Andersson) 

Vi insåg att vi 
behöver leva 
med rädslan för 
ett återfall och 
en ständig oro 

Leva med 
rädsla dygnet 
runt 

Sid 22 Efter en 
lång väntan fylld 
av oro och ångest 
kom Linus. 
Sövningen hade 
gått bra, Lina hade 
varit lugn hela 
tiden.(Anki.W.Karl
sson) 

Att vänta under 
behandling 
skapar oro och 
ångest  

 Oro och 
ångest i 
väntan  

Sid167 Det är lite 
svårt att förstå att 
du, enligt proverna, 
inte har någon 
leukemi kvar. Att 
din gamla benmärg 
är borta. Men du 
skall veta att jag är 
så oerhört glad för 
detta men ändå så 
himla rädd. Tänk 
om det ändå finns 
någon leukemicell 
kvar. (Anders 
Hård) 
 

Du har ingen 
leukemi kvar 
och jag är glad 
men rädd att det 
finns 
leukemiceller 
kvar. 

Glad men 
samtidigt 
rädd för att 
sjukdomen 
kommer 
tillbaka 

Hopplöshet 

Sid44 Den otroliga 
hopplöshet som 
kändes när läkarna 
i Umeå gav oss 
beskedet vändes till 
ett halmstrå. 
Anders Hård) 

Hopplösheten 
vändes till hopp 

Att få hopp Att känna 
hopp  
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sid26 ”Efteråt har 
jag funderat på om 
läkarna framställde 
Joels chanser som 
bättre än de i själva 
verket var. Men när 
jag tänker efter 
pratade de öppet 
om riskerna, det 
var bara det att v 
inte lyssnade så 
uppmärksamt då. 
Vi filtrerade orden 
och la bara de mest 
hoppfulla på 
minnet.”(Tord 
Andersson) 

Efteråt undrade 
jag om läkarna 
framställt Joels 
chanser som mer 
hoppfulla, men 
de pratade om 
riskerna, ochvi  
la de hoppfulla 
orden på minnet 

Att hoppas 
på det bästa 

Sid43 ”Efteråt 
minns jag 
sommaren på 
sjukhuset med ett 
slags vemodig 
glädje. Trots allt. 
Det var hoppet som 
gjorde det, det 
stadigt växande 
hoppet. Vi fick 
verkligen kämpa 
hela familjen. Tord 
Andersson) 

Efter 
sjukhusvistelsen 
växte vårt hopp 

Leva på 
hopp 

 

 
 
 
 

 


