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Man får leva för stunden. Men det är ju klart. Detta har man gjort i flera år så 
det är inget nytt. Enda skillnaden är att man förut kunde planera något så när. 
Nu är det dag för dag. (Hård, 2005, s. 31) 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När barnet drabbades av leukemi förändrades familjens livsvärld och de tvingades 
omprioritera sin vardag. Föräldrarnas syn på sjukdomen och dess konsekvenser påverkade hur 
det sjuka barnet upplevde situationen. Sjukdomen medförde inte enbart negativa känslor utan 
även positiva. Sjuksköterskan hade en viktig roll när det handlade om att ge känslomässigt 
stöd och information åt föräldrarna. Syfte: Syftet med studien var att belysa svenska 
föräldrars upplevelser av den förändrade livsvärlden samt hur den hanterades, när ett av deras 
barn drabbades av leukemi. Metod: En kvalitativ ansats användes för att besvara syftet. 
Datainsamlingsmetoden som användes var fyra självbiografier, vilka analyserades utifrån en 
latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisades i tre teman med tillhörande subteman. 
De viktigaste fynden som gjordes var att familjen drabbades av en stor ovisshet inför 
framtiden och att detta medförde blandade känslor hos föräldrarna. Familjens vardag och 
deras förhållanden till varandra förändrades också, vilket hanterades genom att försöka leva i 
nuet. Slutsats: Resultatet av analysen bidrog till en ökad förståelse och medvetenhet för 
föräldrarnas och den övriga familjens situation. 
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INLEDNING 

Jag såg att det mest avgörande för mig var hur personalen bemötte oss, vilket stöd vi fick från 
dem, hur mycket tid de gav oss, hur engagerade de var. Jag brydde mig mindre om deras 
medicinska kunskaper. Dels för att jag inte kunde bedöma dem förstås, men också för att 
vården av leukemisjuka barn ser i stort sett likadan ut över hela världen. Så länge 
behandlingen går som den ska gäller samma strikta schema på alla sjukhus. Det är den andra 
sidan, samspelet mellan personal, patienter och anhöriga som går att påverka (Andersson, 
2004, s. 106). 

Detta citat beskriver vikten av att ge stöd och hopp åt föräldrarna i samband med att deras 
barn drabbas av cancer. Under vår utbildning fokuseras det mycket på det medicinska och inte 
lika mycket på de anhörigas upplevelser i samband med sjukdomen. Därför vill vi genom vår 
studie få en uppfattning om hur föräldrarna upplever sin situation och hur de handskas med 
den förändrade livsvärlden. På så sätt kan vår medvetenhet öka inför liknande situationer i 
framtiden. Denna kunskap är viktig eftersom vi som sjuksköterskor ska finnas till som ett stöd 
åt föräldrarna och andra anhöriga i deras svåra situation. 

BAKGRUND 

Cancer och leukemi 
I Sverige insjuknar varje år ungefär 300 barn och ungdomar i cancer. Cancerformerna hos 
barn och ungdomar är ofta mer elakartade och aggressiva än de som drabbar vuxna. Dagens 
medicinska framsteg har dock lett till att cirka 75 % överlever. Den vanligaste cancerformen 
är leukemi (Kogner et al., 2008), vilken varje år drabbar 60-80 barn främst i åldrarna två till 
fem år (Karolinska, 2008). Den normala celldelningen i benmärgen pågår hela tiden med en 
enorm hastighet. Denna process kan ibland utvecklas felaktigt, vilket leder till att en leukemi 
uppstår. Leukemierna som drabbar barn och ungdomar är utav två huvudtyper, vilka båda är 
akuta (Growing people, 2006). 

Symtomen vid akut leukemi kommer ofta plötsligt, eftersom barnet har brist på normala 
blodkroppar. Vanliga symtom är bland annat blekhet, extrem trötthet, återkommande 
infektioner och feber utan orsak. Diagnostisering av leukemi sker med hjälp av ett vanligt 
blodprov samt ett benmärgsprov. Vid akut leukemi består behandlingen av olika sorters 
cellgifter, vilka syftar till att förstöra cancercellerna. Biverkningar av behandlingen är främst 
trötthet, illamående och håravfall. Vid ett eventuellt återfall kan det bli aktuellt med en 
benmärgstransplantation (Vårdguiden, 2009). 

Föräldrarnas syn på den förändrade livsvärlden  
I samband med att barnet fick sin cancerdiagnos drabbades hela familjen av en stor ovisshet 
och rädsla inför livet. Familjens livsvärldsperspektiv förändrades, då små saker som tidigare 
varit självklara värdesattes och uppskattades mer. Fokus på vad som kändes viktigt respektive 
oviktigt i livet förändrades och all tid tillsammans blev mer betydelsefull. Hopp och positiva 
tankar hjälpte familjen att leva vidare, trots vetskapen om att cancern kunde leda till döden 
(Björk, 2008). Patistea (2005) menade att hoppet även hjälpte föräldrarna att hantera 
svårigheterna som uppstod i samband med sjukdomen. Tryggheten i att det sjuka barnet fick 
den bästa medicinska hjälpen var också viktig för att föräldrarna skulle orka se positivt på 
framtiden. 
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Familjens förmåga att flytta fokus från sjukdomen till att fortsätta leva påverkades av olika 
aspekter. En viktig aspekt var att leva i nuet och inte se negativt på framtiden, tillsammans 
med hopp om överlevnad, stöd från anhöriga samt kommunikation inom familjen 
(Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen & Salmi, 2004). McGrath (2001) menade också att det var 
viktigt för föräldrarna att bibehålla det normala familjelivet och göra saker tillsammans trots 
sjukdomen. Detta upplevdes svårt då föräldrarna tvingades avstå från arbete och barnen från 
skolan, men även på grund av att en del av familjen periodvis spenderade all sin tid på 
sjukhuset. Lähteenmäki et al. (2004) ansåg att barnets cancerdiagnos kunde medföra att 
familjemedlemmarna antingen kom varandra närmare eller gled ifrån varandra. Enligt Björk 
(2008) kunde detta bero på att föräldrarna tvingades lägga sitt största fokus på det sjuka barnet, 
eftersom barnet var i stort behov av både fysiskt och psykiskt stöd. Det kunde i sin tur bidra 
till att eventuella syskon blev åsidosatta och därigenom förlorade en del av kontakten med 
såväl det sjuka syskonet som föräldrarna. McGrath (2001) menade dessutom att situationen 
kunde leda till negativa konsekvenser för äktenskapet. 

I samband med barnets cancerdiagnos drabbades familjen ofta utav någon form av stress. 
Föräldrarnas stress hade ofta emotionell grund, vilken berodde på hjälplöshet, ensamhet och 
rädsla inför barnets framtid. Föräldrarnas reaktioner i samband med sjukdomen kunde också 
visa sig genom känslomässigt kaos (Lindahl Norberg, 2004). Känslorna som upplevdes kunde 
vara allt ifrån sorg till att ha en optimistisk syn på sjukdomen (Patistea, Makrodimitri & 
Panteli, 2000). 

Föräldrarna spenderade all sin tid med det sjuka barnet, vilket ofta ledde till att de inte hade 
tid för sina egna behov. Konsekvenserna utav detta kunde bli att de upplevde sig utmattade 
(Patistea, 2005). Däremot ansåg Björk, Wiebe och Hallström (2008) att utmattningen berodde 
på att varje dag var en ny utmaning som krävde mycket planering. Föräldrarna upplevde 
dessutom oro i situationen, vilken berodde på ovisshet kring barnets sjukdom och att 
syskonen inte fick tillräckligt med tid och uppmärksamhet. Enligt Patistea et al. (2000) kunde 
föräldrarna även ta på sig skulden för barnets sjukdom eller lägga den på vården. 

Sjukdomens sociala och psykiska konsekvenser upplevdes ofta värre än de fysiska. 
Föräldrarna bemästrade dem genom att försöka upprätthålla styrkan i familjen och ha en 
positiv syn på framtiden. Deras copingstrategier och syn på sjukdomen spelade stor roll för 
hur de upplevdes av övriga familjen och framförallt det sjuka barnet (Patistea, 2005). 
Beroende på om deras tankar och känslor var positiva eller negativa samt hur dessa 
förmedlades, påverkade barnets upplevelser (Tarr & Pickler, 1999). Detta på grund av att 
föräldrarna utgjorde kärnan i familjen och därmed påverkade hur den fungerade såväl socialt 
som känslomässigt (Patistea, 2005). Föräldraskapet handlade om att finnas till för barnet och 
ta hand om det oberoende av vad som hände, genom att trösta och ge känslomässigt stöd. 
Föräldrarna hade också en viktig roll då det handlade om att skydda sitt barn och upprätthålla 
barnets kämparglöd. Deras skydd ökade barnets välbefinnande och minskade lidandet. 
Däremot handlade kämparglöden om att upprätthålla barnets vilja till att genomgå 
sjukdomens behandlingar (Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2008). För att 
föräldrarna skulle klara av detta var stödet från sjuksköterskan viktigt. 

Sjuksköterskans roll 
Ett viktigt krav som ställs på sjuksköterskan är att hon ska handla etiskt, vilket Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver som kognitiv och emotionell 
kompetens. Sjuksköterskan handlar etiskt då hon ser patienten som unik, där välbefinnandet 
och lidandet är individuellt. Enligt Patistea et al. (2000) kunde sjuksköterskan hjälpa 
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föräldrarna att finna kontroll över situationen som för dem kändes okontrollerbar, genom att 
öka deras kunskap om sjukdomen. 

Hagelin (2008) menade att information var en mycket viktig del i omvårdnaden, för att öka 
familjens kunskap och därigenom bidra till en känsla av trygghet och hopp. Tveiten (2000) 
påpekade även hur viktigt det var att sjuksköterskan lyssnade på föräldrarna och hjälpte dem 
att hantera sin tankar och känslor. För att de skulle orka kämpa och stötta sitt barn var det 
också viktigt med avlastning åt föräldrarna. Avlastning upplevdes då de visste att barnet var i 
goda händer, vilket medförde att föräldrarna kunde släppa på sin kontroll och ta tid åt sina 
egna behov. 

PROBLEMFORMULERING 

När ett barn drabbas av leukemi påverkas hela familjen. I samband med diagnosen förändras 
familjens livsvärld och de drabbas av ett känslomässigt kaos. Däremot är det inte enbart de 
negativa känslorna som existerar utan även hoppet och glädjen. Familjen tvingas omprioritera 
sin vardag och fokus på vad som känns viktigt respektive oviktigt förändras. Föräldrarna 
utgör kärnan i familjen och påverkar därmed hur det sjuka barnet och syskonen upplever 
situationen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll gällande information och stöd åt föräldrarna. Informationen 
leder till ökad kontroll, vilket bidrar till ökad trygghet och hopp om en gemensam framtid. 
Sjuksköterskan hjälper också dem att hantera svåra tankar och känslor samt fungerar som en 
avlastning. Författarna till studien anser det viktigt att studera föräldrarnas upplevelser, 
eftersom det kan bidra till en ökad förståelse för deras situation. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa svenska föräldrars upplevelser av den förändrade livsvärlden 
samt hur den hanterades, när ett av deras barn drabbades av leukemi. 

METOD 

Litteraturstudien genomfördes med hjälp av en kvalitativ ansats och ett induktivt tänkande 
med utgångspunkt från syftet. Forsberg och Wengström (2008) menar att kvalitativ forskning 
fokuserar på individens upplevelser och där induktivt tänkande bygger på att tolka och förstå 
människans livsvärld. Studien bygger också på ett vårdvetenskapligt synsätt, vilket enligt 
Dahlberg et al. (2003) innebär att människan ska ses som en helhet, där kropp och själ är 
integrerade. Vidare menar Dahlberg et al. att grunden för vårdandet är att det ska ske naturligt 
och med hänsyn till patienten och dennes livsvärld. 

Urval 
Självbiografier valdes då de ansågs vara en bra ansats till att beskriva upplevelser. Enligt 
Dahlborg Lyckhage (2006) är självbiografier ett bra material, då syftet är att fokusera på 
människans livsvärld samt hur hon erfar den. I dem beskrivs hur människan upplever sin 
vardag och livet i övrigt. 

Studiens inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna av en förälder till 
barn med leukemi, eftersom syftet var att belysa upplevelserna ur ett föräldrarperspektiv. 
Barnen och ungdomarna skulle vara i åldern 0-15 år vid insjuknandet samt ha vårdats i 
Sverige. Detta på grund av att resultaten skulle ge en djupare förståelse av upplevelsen. 
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Sökningen begränsades också till böcker där barnet endast hade leukemi som sjukdom samt 
böcker utgivna under 2000-talet. Denna avgränsning gjordes på grund av att syftet var att 
studera upplevelsen av leukemi samt att författarna ville ha upplevelser av aktuella 
behandlingar och sjukdomsförlopp. Sökningen avgränsades också till textböcker skrivna på 
svenska, detta för att minimera risken för eventuella feltolkningar av materialet. 

Böckerna som valdes till studien var följande: Inuti sorgen- berättelsen om Joel (Andersson, 
2004), Felicia 3 år får blodcancer (Hård, 2002), Min hjälte (Hård, 2005) och Det är ju 
cancer- om att fylla vår dotters dagar med liv (Karlsson, 2005). Två böcker var skrivna som 
dagboksanteckningar fortlöpande under sjukdomstiden och två var skrivna efter barnets 
bortgång. Dagboksanteckningarna hade samma författare medan de andra två böckerna var 
skrivna av två olika författare. 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes i databasen Libris och sökorden var: leukemi, barn. I Libris 
avgränsades sökningen till biografi med genealogi eftersom datamaterialet skulle bestå av 
självbiografier. Sökningen gav elva träffar, varav åtta böcker valdes bort då de inte 
motsvarade inklusionskriterierna. Återstående tre böcker lästes igenom, vilka motsvarade 
studiens syfte. Tre böcker ansågs vara i minsta laget för analysen. Detta bidrog till att en ny 
sökning i Libris gjordes med sökordet: leukemi och med samma avgränsning som tidigare. 
Detta gav 49 träffar, där fem böcker stämde överens med inklusionskriterierna. Tre av dessa 
var böcker från tidigare sökning och två var helt nya. Dessa två nya böcker lästes igenom och 
en av dem valdes bort då den inte ansågs motsvara syftet. 

Dataanalys 
Texterna analyserades utifrån en innehållsanalys, vilken kan vara manifest eller latent. 
Manifest innebär att det synliga och uppenbara analyseras medan latent analys är en tolkning 
av det dolda innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen börjar med att 
texten delas in i meningsbärande enheter med utgångspunkt från syftet, vilka sedan får en 
egen innebörd. Detta innebär att textens helhet analyseras till delar, men det är även viktigt att 
se dem i sitt sammanhang (Dahlborg Lyckhage, 2006). Därefter kondenseras de 
meningsbärande enheterna, vilket innebär att innehållet förminskas, men att kärnan ändå 
bibehålls. Efter kondenseringen sker en kodning av materialet, det vill säga en tolkning av 
texten med få ord. Koderna delas sedan in i olika kategorier/teman och underliggande 
subkategorier/subteman. Kategorier används vid en manifest innehållsanalys då materialet är 
konkret medan teman istället används vid en latent analys eftersom innehållet är mer abstrakt 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna till studien valde att utgå ifrån en latent innehållsanalys, då avsikten var att tolka 
texterna. Böckerna lästes igenom ett par gånger var för sig för att skapa en helhetsbild av 
innehållet. Därefter valdes, på varsitt håll, meningsbärande enheter relaterade till syftet ut. 
Sedan kondenserades och kodades materialet tillsammans. Liknande koder samlades sedan 
under samma tema, eftersom ett flertal koder hade samma innebörd bildades även subteman 
till varje huvudtema (se tabell 1 och bilaga 1). Analysen bidrog till tre teman med tillhörande 
subteman, vilka skapade en gemensam helhet. För att tydliggöra analysen i resultatet 
användes citat. 

Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) krävs ett informerat samtycke från deltagarna, vilket 
innebär att de har rätt att vara anonyma eller konfidentiella, att deltagandet är frivilligt, att de 
har rätt till självbestämmande och att forskaren skall visa värdighet gentemot deltagarna. 
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Samtliga biografier som användes i studien var publicerade och därmed offentliga för 
allmänheten, eftersom författarna till självbiografierna själva valt att publicera sitt material. 
Detta medförde att studien inte krävde något informerat samtycke. 

För att styrka resultatet och till viss del undvika förvrängning och misstolkning av materialet 
användes citat ur böckerna. Biografier skrivna på engelska och talböcker valdes bort för att 
minska risken för feltolkning av innehållet i samband med översättning och nedskrivning. 
Talböcker ansågs också kunna påverka upplevelserna i fel riktning, eftersom uppläsaren till 
exempel kan ha tolkat en negativ känsla som positiv. 

Vid analys av självbiografier menar Dahlborg Lyckhage (2006) att teorier kan begränsa 
innehållet i texten, eftersom läsaren då har en förförståelse. Även om analysen inte utgår från 
en specifik teori, så har ändå läsaren alltid en viss förförståelse. Det är viktigt att reflektera 
över den och skapa kontroll, eftersom analysen annars kan påverkas negativt. För att inte 
påverka analysen av texterna var författarna till studien under genomläsningarna medvetna 
om sin förförståelse. 

RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas nedan i tre olika huvudteman med tillhörande subteman, 
vilka beskriver tre föräldrars upplevelser i samband med att ett av deras barn drabbas av 
leukemi. Teman som används visas nedan i tabell 1: 

Tabell 1. Redovisning av teman och tillhörande subteman 

Huvudtema Subtema 

Att leva i ovisshet Varför? – den eviga frågan 
Den oändliga väntan 
Den ständiga oron 

Föräldrarnas blandade känslor  Att ha livsmod 
Att känna hopp  
Att känna trygghet 
Att känna maktlöshet 

Den förändrade vardagen Förändrade familjeförhållanden 
Den förändrade tillvaron och hanteringen av den  
Vårdpersonalens betydelse 

Att leva i ovisshet 
Varför? – den eviga frågan 
När barnet fick sin diagnos väcktes en fråga som föräldrarna ständigt fick leva med, nämligen 
varför just deras barn drabbats. Föräldrarna kände också en stor sorg över att de kanske skulle 
förlora sitt barn innan det ens blivit vuxet, vilket upplevdes onaturligt då deras tankar kring 
döden var att de skulle dö före sina barn. Oavsett om frågan hade ett svar eller inte så väcktes 
hela tiden ett nytt varför, vilket ledde till stor frustration och ovisshet. 

”Att du över huvud taget kunde få leukemi. Frågan mal ständigt i huvudet. Men det 
finns inget svar att få.”  (Hård, 2001, s. 77) 
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I samband med information om barnets diagnos eller ett återfall ville föräldrarna slå undan 
tanken på vad som sagts. Föräldrarna kände sig hjälplösa eftersom de inte hade möjlighet att 
påverka, utan istället tvingades att acceptera situationen. De uttryckte också känslan av att 
vilja ta över sjukdomen för att slippa se sitt barn lida.  

Den oändliga väntan 
Barnets sjukdomsförlopp och behandlingar medförde en ständig väntan som skapade stor 
ovisshet inför framtiden, exempelvis frågade föräldrarna sig ständigt i samband med en 
behandling, kommer den att lyckas eller inte. Frustration över att något kunde gå fel fanns 
hela tiden i tankarna, vilket i sin tur bidrog till negativa konsekvenser för barnets 
tillfrisknande. Många gånger ledde detta därför till att föräldrarna inte vågade fråga 
vårdpersonalen om provsvar eller olika tillstånd som uppstod, eftersom de var rädda för att 
tillvaron skulle rasa samman om de fick ett negativt besked. Väntan var en långvarig process 
som pågick under hela barnets sjukdomstid, vilket skapade en tillvaro i ständig ovisshet. 
Däremot behövde inte väntan enbart bestå av negativa tankar utan även positiva. De positiva 
var att föräldrarna oftast hade med sig tanken om att det kunde finnas en lösning på barnets 
sjukdom. 

Men tanken som håller en uppe är att det kanske finns något att göra. // Tänk om. Det 
är mycket om. Och det har det varit i mer än fem år nu. Men det är ju så här man 
tänker hela tiden. (Hård, 2005, s. 79) 

Den ständiga oron 
Den ovisshet som föräldrarna kände kunde också bero på oro. En stark bidragande orsak till 
att de drabbades av oro var att de saknade kontroll över situationen. Föräldrarna beskrev 
framförallt förlusten av kontroll när barnet skulle sövas, eftersom det innebar en rädsla för att 
barnet inte skulle vakna. Oron kunde också bero på att en behandling kunde misslyckas eller 
att barnet kunde drabbas av ett återfall. Trots den svåra situation som uppstod kunde 
föräldrarna uppleva känslor av hopp, eftersom det fanns positiva tankar om framtiden. 

Ovissheten över ett eventuellt återfall skapade oro inför framtiden. Föräldrarna upplevde en 
stark oro när barnet trots friskförklaring, drabbades av ett återfall. Därmed skapades en ny 
ovisshet, vilket ökade känslan av stress i situationen. Blev barnet på nytt friskförklarad hade 
föräldrarna svårt att ta till sig det, då de visste att det kunde leda till ett nytt återfall. Detta 
skapade en ond cirkel, eftersom föräldrarna visste att en enda leukemicell kunde starta allt på 
nytt. 

Två gånger förut har ju lilla gumman blivit friskförklarad men ändå fått återfall. Detta 
är den tredje gången som detta sker. Så nu är det dags att försöka ställa sig in på att 
hon är frisk igen. Vågar man göra det. // Tänk om det ändå finns någon leukemi cell 
kvar. En enda som kan starta allt igen. // Jag mår illa när jag tänker på det. (Hård, 
2005, s. 166-167) 

Föräldrarnas blandade känslor 
Att ha livsmod 
Föräldrarna kunde uppleva glädje trots den svåra situationen. Hela familjens välmående 
speglades av barnets humör, om barnet var glatt och positivt blev också familjen det. Detta 
bidrog till att föräldrarna hade lättare för att uthärda situationen. Barnets cancerdiagnos 
upplevdes av dem som något negativt, men de kunde ändå känna livsmod. Föräldrarnas 
livsmod i den svåra situationen bestod av hopp och glädje, i form av exempelvis ett positivt 
provsvar, minskad infektionskänslighet hos barnet och glädjen över de stunder som familjen 
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fick tillsammans. De upplevde även livsmod i samband med barnets sista tid i livet. 
Livsmodet handlade då om att fortsätta leva och ha hoppet kvar om en framtid, trots att de 
innerst inne visste att döden var nära. 

”Situationen var absurd. Lina blev bara sämre, trots det skrattade vi åt roliga 
historier tillsammans med henne. Jag tror att Lina mådde bra av att ha glada 
människor omkring sig.” (Karlsson, 2005, s. 179-180) 

Att känna hopp 
Hoppet var en känsla som mer eller mindre dominerade hos föräldrarna. Det handlade om att 
försöka finna något positivt i det negativa som hjälpte dem och övriga familjen att leva vidare 
och se positivt på framtiden. Föräldrarnas hopp pendlade hela tiden mellan att vara starkt 
positivt och obefintligt. Detta uttrycktes speciellt tydligt av dem inför ett kommande provsvar 
då tankarna över svaret i ena stunden kunde vara positiva och i nästa ögonblick negativa. En 
annan gemensam nämnare hos föräldrarna var att de ville prova allt som gick, eftersom det 
inte fanns något att förlora, då hoppet var det sista som övergav dem. De uttryckte också att 
tiden påverkade hoppet positivt, ju mer tid som gick med positiva besked desto starkare växte 
hoppet om en gemensam framtid. Tiden kunde också bidra till hopp om att nya behandlingar 
och botemedel till leukemin skulle upptäckas. 

Att känna trygghet 
I början av barnets sjukdom upplevde föräldrarna sjukhusmiljön som skrämmande och 
hotande. Denna känsla avtog med tiden och ersattes istället av en yttre trygghet över att barnet 
var i goda händer och fick bra vård. Föräldrarnas upplevelse av trygghet påverkades mycket 
av hur barnet upplevde situationen. Kändes sig barnet tryggt och lugnt var det också lättare 
för dem att känna trygghet, vilket i sin tur medförde att behovet av kontroll blev mindre och 
att de därmed kunde känna ett inre lugn. Det skapades också en inre trygghet hos föräldrarna 
och barnet när mycket inom sjukhusets väggar blev rutin. Detta eftersom de fick erfarenhet av 
sjukdomen, vilket bidrog till ökad kontroll över situationen. En av föräldrarna uttryckte 
specifikt att känslan av kontroll och trygghet inte raserades förrän barnets situation blev 
livshotande. 

”Allt som från början var skrämmande blev bara rutin till slut //. Allt kändes 
välbekant. Inte trevligt, men välbekant.” (Andersson, 2004, s. 70-71) 

Att känna maktlöshet 
Maktlösheten uppstod många gånger på grund av föräldrarnas bristande kontroll över 
situationen, vilket bidrog till att de inte kunde skydda sitt barn från det onda och hemska. 
Detta uttrycktes speciellt av föräldrarna då de inget kunde göra, när barnet ville slippa en viss 
behandling eller situation som för dem skapade rädsla. Det enda föräldrarna kunde göra var 
att vänta, vilket upplevdes mycket utmattande och frustrerande. Hoppet om att barnet skulle 
tillfriskna gjorde ändå att de orkade kämpa trots sin maktlöshet. 

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

Den förändrade vardagen 
Förändrade familjeförhållanden 
När barnet fick sin diagnos upplevde föräldrarna att syskonen kom i andra hand eftersom det 
sjuka barnet behövde all deras uppmärksamhet och omtanke. I samband med detta framkom 
det skillnader mellan föräldrarna, gällande deras förmåga att även se sina friska barn. 
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Antingen blev föräldrarna relativt tidigt medvetna om att syskonen kommit i skymundan, eller 
hade de svårare för att se sina friska barn, då de ansågs vara i vägen för det sjuka barnets 
tillfrisknande. Även relationen mellan föräldrarna påverkades, eftersom de sällan fick tid för 
varandra. Detta resulterade i att ett utav föräldraparen gick skilda vägar, vilket till största 
delen berodde på att deras syn på hur de skulle handskas med situationen var olika. 

Det tog lång tid, väldigt lång tid för mig att faktiskt uppskatta och glädjas åt att vi 
även hade två friska barn, fulla av liv och sprudlande av energi. // Jag är glad att jag 
till slut fick upp ögonen för dem. (Karlsson, 2005, s. 30) 

Den förändrade tillvaron och hanteringen av den 
Den mest markanta förändringen i familjernas tillvaro var att sjukdomen tog mycket tid och 
energi. Detta medförde att föräldrarna fick avstå från sitt arbete och att barnet inte kunde gå i 
skolan. Familjen blev också periodvis isolerad på grund av den höga infektionskänsligheten 
hos barnet, vilket bidrog till avsaknad av normala göromål såsom att handla, umgås med 
vänner och åka på fritidsaktiviteter. Sjukdomen och dess konsekvenser blev dock efter en tid 
en del av familjens vardag. All tid som de fick tillsammans var oerhört viktig för känslan av 
att de fortfarande var en normal familj. Möjligheten till att också kunna resa bort ibland och 
göra roliga saker tillsammans, upplevdes positivt för att inhämta ny energi. För barnet var det 
även viktigt att under sina friska perioder utan isolering kunna fortsätta leva som tidigare och 
umgås med sina vänner. Däremot hade föräldrarna svårare för att släppa på sin kontroll och 
fortsatte vara överbeskyddande, vilket medförde att de satte sina egna behov åt sidan. 

”Jag vet i varje fall att varje dag är sin vikt i guld värd. Varje dag med lilla gumman 
är underbar. // Att man skall vara glad för det lilla man har. Och det är jag.” (Hård, 
2005, s. 217) 

Föräldrarna lärde sig efter en tid att ta en dag i taget och ta itu med problemen först när de 
uppstod. De valde att varken se bakåt eller framåt, utan hade istället fokus på nuet. Genom att 
fokusera på ett problem åt gången hjälpte det dem att återfå hoppet tills nästa bakslag uppstod. 
Detta var viktigt eftersom varje bakslag påverkade föräldrarnas hopp negativt då 
kämparglöden till viss del avtog och de upplevde en känsla av maktlöshet över situationen. 
Trots den svåra situationen avtog inte kämparglöden eftersom föräldrarna visste vad de 
kämpade för, sitt barns överlevnad samt små positiva framsteg i behandlingen.  

Vi lärde oss av varandra att ta en dag i taget, mot slutet bokstavligt talat en enda dag i 
taget. Vi lärde oss att ta itu med problemen när de kom och inte älta dem i förväg. Vi 
lärde oss mycket. (Andersson, 2004, s. 106) 

När föräldrarnas energi till att kämpa avtog, valde de istället att blunda för situationen. Viljan 
att kämpa beskrevs som att sortera de positiva och negativa tankarna, för att sedan bara lägga 
de mest hoppfulla på minnet. Denna strategi hjälpte föräldrarna att inge hopp och energi åt 
barnet att orka kämpa vidare. Barnets energi och framsteg hjälpte sedan föräldrarna att själva 
orka med situationen och se positivt på framtiden. När föräldrarna istället valde att blunda för 
situationen gjordes detta genom att se sitt barn som friskt trots alla symtom. De kunde också 
bemästra situationen genom att tänka att det inte var deras barn som drabbats utan någon 
annans. Strategierna användes då föräldrarna kände sig ensamma, rädda, hjälplösa och/eller 
utmattade. 

”Jag lekte någon konstig omedveten lek med mig själv. Om man låtsades att allt var 
som det skulle kunde inget ont hända.”  (Karlsson, 2005, s. 53) 
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Föräldrarnas strategier påverkade också hur det sjuka barnet såg på sin situation. Det var 
viktigt för föräldrarna att leva livet som om varje dag var den sista, eftersom barnet annars 
kunde gå miste om mycket som var betydelsefullt. Därför tillät föräldrarna ofta sina barn att 
göra det de ville just då, istället för att skjuta upp det på framtiden. Detta medförde också att 
det som familjen tidigare tagit förgivet i livet nu blev synligt och att varje stund tillsammans 
värdesattes mer. Innan barnets insjuknande var exempelvis varje måltid tillsammans en 
självklarhet, men detta förändrades snabbt då delar av familjen vistades långa perioder på 
sjukhuset och inte längre kunde äta tillsammans. 

Vi planerade som vanligt ingenting, vi levde fortfarande bara för dagen. Vi hade fått 
lära oss att allt kunde vända på ett ögonblick. // Vi kunde glädjas åt alla tillfällen när 
vi kunde vara tillsammans hela familjen. Det var det enda som var viktigt //. (Karlsson, 
2005, s. 89) 

Stödet från anhöriga var oerhört viktigt för föräldrarnas förmåga att orka hantera stressen och 
maktlösheten som uppstod i situationen. De förmedlade glädje och ny energi åt det sjuka 
barnet och föräldrarna. I samband med diagnosen hade också de anhöriga, speciellt far- och 
morföräldrar, en viktig roll i omhändertagandet av syskonen när föräldrarna inte själva hade 
tid och energi över för dem.  

Vårdpersonalens betydelse 
Vårdpersonalen hade en mycket viktig roll gällande föräldrarnas sätt att hantera situationen, 
framförallt genom att inge hopp och styrka. Föräldrarna upplevde det viktigt att få stöd från 
personalen för att orka förmedla energi till det sjuka barnet. Gemenskapen mellan 
vårdpersonalen och föräldrarna utvecklades starkare allt eftersom tiden gick och rutiner 
skapades. Detta medförde att föräldrarna fick större kontroll över situationen, vilket bidrog till 
en ökad känsla av trygghet. Denna trygghet kunde enligt föräldrarna raseras då barnet 
behövde behandling vid ett annat sjukhus, där allt var nytt och rutiner saknades. Situationen 
upplevdes då oförutsägbar och otrygg. 

”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) 

När föräldrarna kände förtroende för vårdpersonalen kunde de släppa på sin kontroll för en 
stund och fokusera på sig själva. Vårdpersonalens förmåga att informera och inge kunskap 
bidrog också till en ökad känsla av kontroll hos föräldrarna. De beskrev att ärlighet vid 
information om negativa besked inte alltid var viktigast, utan istället föredrogs en spelad 
optimism eftersom det bidrog till hopp och tröst. Förutom information ansåg föräldrarna även 
att bemötandet och förmågan till empati var viktigt, eftersom den påverkade hela 
sjukdomsupplevelsen för såväl dem själva som det sjuka barnet. 

DISKUSSION 

Det framkom att barnets leukemi medförde en förändrad tillvaro för hela familjen, vilken 
bidrog till en stor ovisshet inför framtiden. Förändringarna gjorde att sådant som tidigare varit 
självklart blev synligt och att familjen började leva i nuet. Föräldrarna upplevde också 
blandade känslor i samband med barnets sjukdom, där de mest centrala var hopp, livsmod, 
trygghet och maktlöshet. Genom dessa viktiga fynd anser författarna till studien att syftet har 
besvarats. 
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Metoddiskussion 
Studien byggde på en kvalitativ ansats med induktivt tänkande, eftersom fokus låg i att tolka 
föräldrarnas enskilda upplevelser för att sedan sammanfoga dem till en helhet. Detta gav ett 
djup i förståelsen av upplevelserna. Enligt Polit och Beck (2006) är ett induktivt tänkande 
speciellt användbart vid kvalitativ forskning, då syftet är att väva samman delar av 
information till en gemensam helhet. 

Författarna till studien valde att använda sig av självbiografier som datamaterial, vilka gav en 
djupare förståelse för föräldrarnas tankar och känslor. Biografier användes också eftersom de 
var förstahandskällor, vilket innebär att materialet inte tidigare blivit tolkat. Detta ansågs höja 
trovärdigheten hos datamaterialet, vilket Polit och Beck (2006) beskriver som förmågan att 
kunna lita på data och tolkningarna av den. Enligt författarna till studien fanns också en risk 
med att ha självbiografier som datainsamlingsmaterial, eftersom bokförlagen kan ha påverkat 
innehållet både positivt och negativt. Detta kan ha lett till att innehållet till viss del blivit 
förvrängt, vilket i sin tur kan ha gett en felaktig bild av upplevelserna.  

Biografierna som valdes till analysen var skrivna på två olika sätt. Två var skrivna som 
dagboksanteckningar under barnets sjukdomstid och två var skrivna efter barnets bortgång. 
Detta ansågs stärka resultatet och ge en mångfasetterad bild, eftersom dagboksanteckningarna 
gav en beskrivning över hur det var att leva mitt i händelsen, medan de andra två gav ett mer 
analyserande innehåll. Däremot kan de två böckerna som var skrivna efter barnets bortgång 
innehålla tankar och känslor som är förändrade. En annan skillnad mellan biografierna var att 
tre av dem var skrivna av pappan till barnet och den fjärde av mamman. Detta bidrar till ett 
genusperspektiv där båda könens upplevelser är representerade, vilket kan påverka resultatet 
positivt. Däremot kan det även påverka resultatet negativt, eftersom det är en snedfördelning 
mellan könen. 

Författarna till studien valde biografier där det sjuka barnet var mellan tre och 13 år. Detta 
ansågs stärka resultatet då det gav en bredare bild av upplevelsen hos föräldrarna, eftersom 
relationen mellan barn och förälder kan varierar beroende på ålder. Äldre barn har ofta mindre 
behov av sina föräldrar, eftersom barnet blir mer självständigt ju äldre det blir. Barnets ålder 
kan också påverka föräldrarnas upplevelser och därför bedömdes det ge en tydligare och 
bredare bild om barnen var i olika åldrar. Vården av de sjuka barnen skulle ha ägt rum i 
Sverige eftersom synen på sjukdomen och dess behandlingar kan se olika ut runtom i världen, 
vilket påverkar upplevelsen. Denna avgränsning gjordes också på grund av att tiden för 
studien var begränsad och därför hade blivit för omfattande. Detta bidrog också till att 
författarna till studien valde att inte studera cancer i sin helhet, utan endast leukemi. 

Samtliga barn i biografierna avled till följd av sin leukemi, vilket författarna till studien 
ansågs påverka föräldrarnas upplevelser annorlunda till skillnad från om barnen hade överlevt. 
Det fanns en skillnad gällande upplevelserna mellan biografierna som är skrivna som 
dagboksanteckningar och de som är skrivna efter barnets bortgång. Dagboksanteckningarna 
fokuserar mer på nuet och därför är hoppet centralt i båda böckerna. Positiva tankar och 
känslor är tydligare i dessa än i de andra två biografierna, eftersom barnet fortfarande är i livet 
och därmed förmedlar hopp om en gemensam framtid. Biografierna skrivna efter barnets 
bortgång uttrycker mer negativa tankar och känslor, då hoppet inte längre existerar och 
skrivandet istället fungerar som ett sätt att bearbeta sin sorg. Om barnet istället hade överlevt 
sin leukemi tror författarna till studien att dagboksanteckningarna inte hade varit annorlunda 
medan böckerna skrivna efter barnets bortgång hade haft ett mer positivt innehåll. 
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Om intervjuer hade använts som datainsamlingsmetod kunde fler föräldrar ha ingått i studien, 
vilket hade bidragit till en bredare bild av upplevelserna. Författarna till studien hade också 
kunnat få svar på specifika frågor samt kunnat ställa följdfrågor till intervjupersonerna. 
Intervjuer ansågs dock inte kunna ge en lika detaljerad och djup bild av upplevelserna som 
självbiografier, eftersom biografierna är mer omfattande och beskrivande. 

Analysen gjordes utifrån en latent innehållsanalys, vilken enligt Graneheim och Lundman 
(2004) används vid tolkning av texter. Författarna till studien ville göra en tolkning av 
föräldrarnas upplevelser och därför användes denna form av analys. För att sedan kunna 
analysera texterna på djupet valdes meningsbärande enheter ut, relaterade till syftet. Detta 
ansågs vara en svårighet eftersom materialet var mycket omfattande och viktiga delar kan 
därför ha missats. För att minska risken för detta valdes enheterna ut på varsitt håll, vilket 
också bidrog till att antalet blev fler då tolkningen av texterna till viss del blev olika. Därefter 
kondenserade författarna de meningsbärande enheterna tillsammans, då processen utfördes på 
samma sätt ansågs detta höja analysens tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) 
påpekar att det är viktigt att förminska innehållet vid kondenseringen men samtidigt bibehålla 
kärnan. Författarna till studien anser att detta har gjorts då analysen är noggrant utförd. 
Däremot kan analysen ha påverkats negativt, då de kondenserade enheterna kan ha tolkats 
olika. Därför kan det ha uppstått feltolkningar vid kodningen, som påverkar resultatet negativt. 

Polit och Beck (2006) använder olika kvalitetsmått för att bedöma en studies resultat, 
framförallt trovärdighet och överförbarhet. Resultatets trovärdighet anses vara relativt hög 
eftersom analysen är väl genomförd och dokumenterad. Författarna till studien har genomfört 
delar av analysen enskilt, vilket bedöms ha ökat trovärdigheten då biografiernas innehåll är 
väl analyserade. Däremot kan trovärdigheten ha påverkats negativt eftersom texterna kan 
tolkas på flera olika sätt. För att ytterligare förstärka trovärdigheten av tolkningarna i 
resultatet användes citat. Studiens resultat anses även vara överförbart till andra kontext, 
eftersom det framkommit en gemensam kärna i föräldrarnas upplevelser. Kärnan i de känslor 
som framkommit består av hur föräldrarna i allmänhet reagerar när deras barn drabbas av en 
livshotande sjukdom, men också av hur det förändrar familjens livssituation. Detta kan ses 
som en viktig kunskap för sjuksköterskan i hennes yrkesroll och i mötet med föräldrar och 
andra anhöriga.  

Resultatdiskussion 
I studien framkom det att familjen drabbades av en stor ovisshet inför framtiden i samband 
med barnets cancerdiagnos, vilket även uttrycks av Björk (2008). Ovissheten uppstod på 
grund av föräldrarnas ständiga tankar på varför just deras barn drabbats och väntan inför 
positiva och negativa besked. Den känsla som dominerade i samband med ovissheten var oro, 
vilken till stor del berodde på avsaknaden av kontroll över situationen. Detta styrker Decker, 
Haase och Bell (2007) i sin studie som beskriver att ovissheten uppstår när individen inte själv 
kan påverka sin situation. De menar också att känslan påverkas negativt av osäkerhet kring 
sjukdomen och dess prognos. Vi anser att ovissheten kan påverka vårdandet negativt genom 
att sjuksköterskan inte kan ge några garantier för hur patienten svarar på behandlingen eller 
hur framtiden kommer att se ut. Däremot kan sjuksköterskan minska patientens och anhörigas 
oro och hjälp dem att finna kontroll, genom att delge dem information om en specifik 
situation eftersom de då vet vad som kommer att hända.  

Föräldrarna upplevde blandade känslor i samband med barnets sjukdom, framförallt livsmod, 
hopp, trygghet och maktlöshet. Känslorna existerade var för sig eller tillsammans eftersom de 
kunde påverka varandra. Föräldrarna upplevde exempelvis brist på trygghet i en situation där 
de saknade kontroll, vilket skapade en känsla av maktlöshet. Känslorna stämmer väl överens 
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med vad Lindahl Norberg (2004) samt Patistea et al. (2000) beskriver i sina studier. De menar 
att föräldrarna upplever ett känslomässigt kaos där känslorna pendlar mellan att vara positiva 
och negativa. Vår studie visar också på att föräldrarna behövde känna hopp och trygghet för 
att orka kämpa och se positivt på framtiden, vilket även uttrycks av Patistea (2005). 
Sjuksköterskan påverkar föräldrarnas känslor genom sitt sätt att vara. Genom att inge hopp 
och livsmod kan föräldrarna uppleva energi och glädje trots den svåra situationen. Detta 
hjälper dem att försöka se positivt på framtiden och fortsätta leva med hoppet. Sjuksköterskan 
kan dessutom minska föräldrarnas känsla av maktlöshet genom att göra dem och barnet 
delaktiga i vården. Delaktigheten kan uppnås genom att sjuksköterskan undviker att utöva 
makt i situationen och istället gör föräldrarna till en del av vårdandet. Om sjuksköterskan 
däremot tar över allt vårdande kring barnet bidrar det till att föräldrarna får en passiv roll och 
därmed kan förlora sin identitet som förälder.  

En viktig förändring i familjens tillvaro var att de inte såg bakåt eller framåt utan började leva 
i nuet. Detta medförde att familjen omprioriterade sin vardag då saker som tidigare tagits för 
givna nu blev synliga och värdesattes mer. Björk (2008) uttrycker förutom detta, att tiden som 
familjen får tillsammans blir mer betydelsefull. Författarna till studien fick dessutom fram att 
det var svårt att få tid tillsammans eftersom delar av familjen periodvis spenderade all sin tid 
på sjukhus, vilket bekräftas av McGrath (2001). Det framkom också att tiden på sjukhus 
bidrog till att det sjuka barnet och föräldrarna förlorade mycket av sina vardagliga rutiner och 
sysslor. Efter en tid blev dock sjukdomen en normal del av familjens vardag och de nya 
rutinerna bidrog till att de kunde uppleva trygghet, trots den svåra situationen. Precis som 
föräldrarna uttrycker i böckerna är det oftast inte förrän någon i familjen drabbas av en dödlig 
sjukdom som man inser vikten av vara tillsammans. Detta innebär att det är viktigt att ta vara 
på all tid som fås tillsammans med familjen och andra anhöriga. En annan viktig aspekt är att 
inte tänka för mycket på framtiden utan istället vara närvarande i nuet och uppskatta det man 
har.  

I samklang med Lähteenmäki et al. (2004) framkom det i studien att familjeförhållandena 
förändrades i samband med sjukdomen, vilket innebar att familjen antingen kom varandra 
närmare eller gled ifrån varandra. I vårt resultat framkom det också att syskonen kunde 
komma i skymundan då föräldrarna tvingades lägga mycket av sin tid på det sjuka barnet, 
vilket även Björk (2008) beskriver. När föräldrarna spenderade mycket tid med det sjuka 
barnet, bidrog det också till att de fick mindre tid för sina egna behov. Om föräldrarna 
däremot kände trygghet över situationen, kunde de släppa på sin kontroll och ta tid för sina 
egna behov. Här har sjuksköterskan en viktig roll då det handlar om att inge trygghet åt 
föräldrarna och bidra med avlastning. Detta ger föräldrarna tid för avkoppling och inhämtande 
av ny energi, vilket är viktigt för att de ska orka inge ny energi åt det sjuka barnet. Om 
föräldrarna inte kan känna trygghet bidrar detta till negativa konsekvenser för vårdandet då de 
och barnet saknar energi, vilket påverkar kämparglöden negativt.   

Stödet från anhöriga och vårdpersonal var viktigt för föräldrarna. Resultatet visade på att 
föräldrarna upplevde det känslomässiga stödet som viktigast, eftersom det bidrog till energi 
och hopp. Tveiten (2000) påpekar också att det är viktigt att hjälpa föräldrarna med deras 
tankar och känslor, men även att finnas till genom att lyssna. Föräldrarna i studien upplevde 
också att det var viktigt att få kontinuerlig information om barnets situation. Däremot 
föredrog föräldrarna inte alltid ärlighet vid negativa besked eftersom detta kunde påverka 
hoppet negativt. Hagelin (2008) beskriver däremot att ärlighet vid information är viktigt 
eftersom det ökar familjens känsla av hopp. Skillnaden som framkom vad gäller ärlighet vid 
information visar på hur viktigt det är att som sjuksköterska vara medveten om att varje 
individ är unik. Detta medför att en patient kanske vill ha noggrann och detaljerad information 
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om tillståndet medan en annan vill ha begränsad och ytlig. Detta kan också variera hos samma 
individ från dag till dag då personen är olika mottaglig för information beroende på situation 
och sinnesstämning. Därför är det viktigt att som sjuksköterska kunna känna av patienten och 
dennes anhöriga, hur de vill ha informationen samt hur de mår för stunden. Relationen mellan 
sjuksköterskan, patienten samt de anhöriga är viktig eftersom den påverkar 
sjukdomsupplevelsen och känslan av kontroll över situationen. 

Slutsatser  
Det mest centrala som framkom i studien var att familjen drabbades av en stor ovisshet inför 
framtiden och att de tvingades omprioritera sin vardag. Den förändrade vardagen hanterades 
framförallt genom att leva i nuet och ta en dag i taget. Efter en tid anpassade sig familjen till 
sjukdomen och dess konsekvenser, vilket medförde att det som tidigare setts som sjukt 
numera sågs som en normal del av vardagen. Barnets diagnos bidrog dessutom till blandade 
känslor hos föräldrarna, vilka pendlade mellan att vara positiva och negativa. Sjuksköterskan 
hade en viktig roll gentemot föräldrarna och den övriga familjen genom att informera och 
förmedla känslomässigt stöd. 

Studien skulle kunna utvecklas ytterligare genom att ha med fler föräldrar i studien. Den 
skulle också kunna göras mer omfattande genom att inkludera intervjuer, vilka kan analysera 
upplevelserna mer på djupet med hjälp av följdfrågor. En bredare syn på upplevelserna kan 
också fås genom att studera genusperspektivet och kulturella skillnader vidare. 

Kunskapen om föräldrarnas och den övriga familjens förändrade vardag har bidragit till en 
ökad förståelse för deras situation. Förståelsen kan underlätta i yrket som sjuksköterskor då vi 
har en viktig roll i att ge stöd åt familjen. Studien har också medverkat till en ökad 
medvetenhet inför liknande situationer, vilket skapar trygghet för såväl sjuksköterskan som 
den drabbade familjen. Medvetenheten hjälper även sjuksköterskan att handskas med 
situationen och vara uppmärksam på vilket sorts stöd familjen behöver. Det är även viktigt att 
vara medveten om att varje människa är unik och att stödet måste anpassas efter individen. En 
viktig lärdom vi har tagit med studien är vikten av att leva i nuet och ta en dag i taget. 

Kanske framstår livet som mer meningsfullt när vi inser att vi inte kan ta det för givet? 
Kanske är det först när livet är hotat som vi kan skymta meningen med det? 
(Andersson, 2004, s. 111) 
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Bilaga 1 

1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Tema Subtema 

”Att du över 
huvudtaget kunde 
få leukemi. 
Frågan mal 
ständigt i 
huvudet. Men det 
finns inget svar 
att få.” (Hård, 
2001, s. 77) 

Över huvudtaget 
få leukemi. 
Frågan ständigt i 
huvudet. Finns 
inget svar. 

Varför leukemi. 
Ständig fråga, 
inget svar. 

Att leva i 
ovisshet. 

Varför?- den 
eviga frågan. 

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

Led av 
maktlöshet, 
kunde inte 
skydda från 
hemskt och 
fruktansvärt. 

Maktlöshet. Kan 
ej skydda. 

Föräldrarnas 
blandade 
känslor. 

Att känna 
maktlöshet. 

Jag lekte någon 
konstig 
omedveten lek 
med mig själv. 
Om man låtsades 
att allt var som 
det skulle kunde 
inget ont hända. 
(W. Karlsson, 
2005, s. 53) 

Lekte en 
omedveten lek. 
Om låtsades att 
allt var bra, 
kunde inget ont 
hända. 

Omedveten lek. 
Allt bra, inget 
ont hända. 

Den förändrade 
vardagen. 

Den nya 
tillvaron och 
hanteringen av 
den. 
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