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SAMMANFATTNING 
 
Astma är den vanligaste världsomfattande kroniska sjukdomen hos barn och förekomsten av 
astma har ökat. Astma innebär däremot inte ett lidande endast för barnet, utan även dess 
föräldrar. Det är känt att relationer i familjen påverkar varandra, då de symboliserar en helhet där 
deras livsstil och livsvanor förändras kontinuerligt. Syftet var att beskriva hur lidande upplevs av 
föräldrar som har barn med kronisk astma. Detta gjordes med kvalitativ ansats. Tolv artiklar 
analyserades genom en litteraturstudie enligt Evans’ metod. Analysen utgjordes av tre 
övergripande teman som var ”Att se sitt barn lida av astma”, ”Att ställas inför en ny föräldraroll” 
och ”Att få en ny livssituation”. Dessa sågs som situationer som föräldrar till barn med astma 
hamnar i. Dessa utmynnade i tio subteman som synliggjorde föräldrarnas upplevelser som 
exempelvis rädsla, oro, kontroll och osäkerhet. En diskussion utifrån resultatet fördes mot två 
vårdteorier beträffande lidande. Föräldrars upplevelser påvisades och gestaltades som lidanden.  
 
Nyckelord: astma, föräldrar, lidande, litteraturstudie, upplevelser. 
 
 
ABSTRACT 
 
Asthma is the most common worldwide chronic disease among children and the incidence of 
asthma has increased. Asthma does not mean that suffering is for the child alone, but also the 
parents suffer. It is known that family relations affect each other as they symbolize wholeness 
where their lifestyle and habits change continuously. The aim of this study was to describe how 
suffering is experienced by parents who have a child with chronic asthma. A qualitative 
approach was used for this. Twelve articles were analyzed by using a literature review according 
the method of Evans’. The analysis contained three major themes, which were “To see your child 
suffer from asthma”, “To face a new parenting role” and “To gain a new life situation”. These 
concluded in ten subthemes which made parents’ experiences visible such as fear, anxiety, 
control and insecurity. With the result as a starting point, suffering was discussed using two 
nursing theories. Parents’ experiences were illuminated and gave form to suffering.   
 
Keywords: asthma, experience, literature review, parents, suffering. 
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1. INLEDNING 
 
Det mest basala behov vi människor har är att kunna andas. Att ha svårigheter med andning kan 
vara mycket skrämmande för både den drabbade och betraktaren. En av de vanligare kroniska 
sjukdomarna hos barn är astma, där just luftvägarna är hotade och här är framförallt föräldern en 
betraktare. Barn engagerar oss, därför har vi valt att lägga fokus på barn med astmatiska besvär. 
Även intresset för deras föräldrar har väckts i och med deras ofta nära relation och den centrala 
roll de spelar i barnets liv Astmatiska besvär kan ge upphov till stress och stor oro vilket gör 
föräldrarna till en viktig del i vårdandet av barnet. Föräldrars beteende och hanterbarhet av den 
uppkomna situationen kan speglas hos barnet eftersom hon/han lyssnar till sina föräldrar och lär 
av dem. Därför kan det vara av stor vikt att föräldrarna behåller lugn för att inte stressa upp 
barnet och göra rädsla till en alltför vanligt förekommande känsla i familjens vardag. 
Anhörigvård kan i dessa fall vara minst lika viktig som vården av den sjuka patienten, i detta fall 
barnet. Barnet behöver stöttning och trygghet som vanligtvis finns att tillgå hos föräldrarna. 
Förvirring hos både barn och föräldrar kan äga rum i ett besked om kronisk sjukdom, såsom 
astma, hos barn. Förvirringen och oron kan vara stor och frågetecknen många. Familjens 
livsvärld förändras drastiskt och anhöriga behöver stöd och hjälp under omställningen, då 
vardagen inte längre ser ut som den tidigare gjorde. Information är en viktig del av vägen till 
trygghet i astman som drabbat barnet i och med detta också föräldrarna.  
 
När vi människor drabbas av sjukdom och livssituationen förändras kan anhöriga finnas där för 
att ge trygghet och stöd. Välbefinnandet kan då öka hos patienten.  Eftersom flertalet kroniska 
sjukdomar hos barn ökar tror vi också anhörigvården hos föräldrar har ökat. Det är därför viktigt 
att inte bara vårda barn utan även föräldrar under sådana omständigheter. Att bemöta föräldrar på 
ett adekvat sätt kan vara betydande för den framtida vården av barnet, då föräldrar ofta antar sig 
rollen som vårdare längre fram i processen. Att vårda föräldrar kan vara nyckeln till främjandet 
av barnets hälsa och därför vill vi i detta arbete koncentrera oss på dessa. För att vårda föräldrar 
måste vi se till deras lidande och hur de upplever denna känsla. Lidandet blir då en central roll i 
vårdandet.  
 
 
2. BAKGRUND  
 
Nedan presenteras vad sjukdomen astma är och statistik kring denna är även nämnt. Sedan visas 
de vårdteorier som arbetet kommer att speglas emot under diskussionsavsnittet. I bakgrunden 
finns även ett avsnitt där tidigare forskning uppvisas som är relevant för ämnet. Avslutningsvis 
problematiseras ämnet i en så kallad problemformulering där upphovet till fördjupningsarbetets 
syfte motiveras. 
 
2.1 Astma 
 
Med kronisk hänsyftas en sjukdom som är långvarig och utdragen. En kronisk sjukdom har ett 
ihållande förlopp och kan vara både benign och malign. Exempel på dessa är bland annat astma 
(Lindskog, 2004). Författaren benämner astma som en kronisk inflammatorisk sjukdom i 
luftrören. Den astma som avses i studien är den kroniska, icke-allergiska som allergisk, astma 
som benämns som en inflammation i luftvägarna. Inflammationen orsakar obstruktion i nedre 
luftvägar vilket leder till en försämrad passage av luften till och från lungorna (Astma och 
Allergi Förbundet, 2008). Detta ger risk för andnödsanfall och symtomen kan framkallas av både 
allergiska och icke-allergiska faktorer (Ortmark-Lind, 2003). I och med inflammationen ökas 
känsligheten i luftvägarna och andningsproblem blir ett faktum när det triggas av allergen eller 
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andra ämnen av irriterande karaktär. Små barn har ofta ett samband mellan astma och 
luftvägsinfektioner, vanligtvis orsakade av RS-virus. Större barn och ungdomar har oftare 
allergiutlöst astma. Andra bidragande faktorer till astma kan vara exteriöra påverkningar såsom 
tobaksrök och ogynnsam arbetsmiljö. Därför är information ett stort behov när någon eller ens 
anhörig blir drabbade av astma, då det inte räcker att själv anpassa sig efter sjukdomen. Man 
måste även anpassa miljön och vara riskmedveten för att undvika astmaanfall (Socialstyrelsen, 
2004). Ett astmaanfall utlöses alltså vid irritation i de kroniskt inflammerade luftvägarna. 
Muskulaturen sammandras kring luftröret och på insidan svullnar slemhinnan. Även segt slem 
bildas och tillsammans med sammandragning och svullnad blir det otroligt svårt att andas. 
Symtomen kan vara en pipande och/eller väsande andning och en ofta medföljande, retfull hosta 
(Astma och Allergi Förbundet, 2008).  
 
Statistik över människor drabbade av astma är lättillgänglig vid flera instanser och de är relativt 
jämlika. Globalt sett har World Health Organisation (WHO, 2008) beräknat de människor i 
världen som lider av astma till 300 miljoner. De menar också att just astma är den vanligaste 
världsomfattande kroniska sjukdom hos barn. Enligt Ericson och Ericson (2002) har förekomsten 
av astma hos barn och ungdomar ökat i Sverige, då särskilt allergisk astma. Socialstyrelsen 
(2004) poängterar att förekomsten av astma har inte bara ökat utan även fördubblats hos både 
barn och vuxna, medan Ortmark-Lind (2003) beskriver ökningen hos barn med 8-10 % sedan 
1960-talet. Sammanlagt besväras 6-8% av alla skolbarn av någon form av astma (Ericson & 
Ericson, 2002). Astma och Allergi Förbundet (2008) och Vård Information Stor Stockholm 
(VISS, 2007) menar att siffran är densamma för de med någon form av astma utav Sveriges 
befolkning. Hjälpmedelsinstitutet (2002) och Astma och Allergi Förbundet (2008) påpekar också 
att astma är mer vanligt förekommande hos pojkar under barnaåren.  
 
2.2 Vårdteori 
 
Fördjupningsarbetet har den humanistiska människosynen som utgångspunkt, vilket betyder att 
människan ses i grunden god och har en vilja att göra gott. Det menas också att människan är fri 
att göra egna val och ta ansvar för sina egna val. Människan är en helhet av kropp, själ och ande. 
Det som också är viktigt i den humanistiska människosynen är att varje människa är unik 
(Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen, 1995). Levine (i Tomey & 
Alligood, 2006) menar också att människan är en helhet och innehar integritet. Integriteten, 
menar hon, betyder att människan är fri att göra val och har en känsla av identitet och självvärde. 
 
Enligt Eriksson (2003) lider anhöriga i vissa fall mer än patienten, vilket kan göra att anhöriga 
blir till patienter. Begreppet patient har latinskt ursprung och står för ”den lidande människan”, 
vilket alltså innebär att även den sjukes anhöriga också kan vara patient. Anhöriga som upplever 
lidande kan känna skam och skuld då de är uppslukade av det egna lidandet, detta eftersom de 
samtidigt får en oförmåga att ha medlidande till sin anhörig. Känslor som aggression och 
förtvivlan kan då också prägla tillvaron. Detta betyder att även anhöriga är i behov av vård och 
lidandet hos dem måste uppmärksammas. Lidandet gör ofta att människan sluter sig själv och 
det kan vara svårt att dela sitt lidande med andra, detta kan göra att individen känner sig 
avskuren och utomstående. Den vårdteoretiska ansatsen som karaktäriserar arbetet är Erikssons 
(1997) vårdteori. Författaren lyfter bland annat fram den humanistiska människosynen och 
menar att tro, hopp och kärlek är kärnan i vårdandet. Hälsa har olika aspekter och behöver inte 
upplevas på samma sätt. Det yttersta syftet med vårdandet är att lindra lidandet för varje unik 
individ. Genom att acceptera sitt lidande och försonas med detta kan man hitta livsmening och 
komma ur sitt lidande. Eriksson menar vidare att det finns tre typer av lidande, vilka ofta 
relaterar till varandra. Dessa är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Anhöriga, såsom 
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föräldrar till ett sjukt barn, kan alltså också vara patienter och bära på ett lidande, ofta flera olika 
sorters lidande (Eriksson, 1997).  
 
Sjukdomslidande är den fysiska delen av lidandet, där symtom och tillstånd inräknas. Ett 
sjukdomslidande bygger på den sjukdom, eller den fysiska förändring som ger sjukdom samt 
konsekvenserna av detta. Ett sjukdomslidande kan vara grund för andra lidanden om patienten 
försöker fly undan lidandet eller konfrontera sitt lidande. Båda vägar skapar andra typer av 
lidande till dess försoningen med lidande har ägt rum. Vägen till försoning innefattar ofta flera 
sorters lidande (Eriksson, 2003). 
 
Vårdlidande kan delas in i fyra kategorier, så som kränkning, bestraffning och fördömning, 
utövning av makt samt vård som uteblir. När människan utsätts för kränkning fråntas förmågan 
till att vara människa, dennes tillgång av resurser för att bekämpa ohälsa minskas. Bestraffning 
och fördömning är nära besläktat med kränkning, detta kan ske genom att människan 
nonchaleras, eller att patienten inte får uppmärksamhet för att vårdpersonalen tycker att denne är 
för besvärlig. Maktutövning är en metod som används för att åsamka den andra parten lidande, 
detta görs genom att frånta frihet och på så sätt få den andre att utföra handlingar som denne 
annars aldrig skulle göra. Den sista kategorin, utebliven vård, kan innefatta bortglömda eller 
ignorerade delar av den vård som patienten är i behov av. Det innefattar även icke-vård (vård 
som helt enkelt inte utförs) och vanvård (Eriksson, 2003). 
 
Livslidande kan upplevas som något som hotar hela ens tillvaro, hela ens liv. Sjukdom och 
ohälsa kan ge detta lidande. Om en människa ställs inför sin död, eller inte blir sedd som 
människa, eller upplever kärlekslöshet (att söka kärlek men inte få gensvar) kan också detta ses 
som livslidande. Som människa kan hela ens livsvärld sättas i gungning, det som tidigare tagits 
för givet är inte lika längre självklart, det kan ta lång tid innan vägen tillbaka till livet hittas, 
innan livet återigen kan ges mening, en ny mening (Eriksson, 2003). 
 
Travelbee (2000) framhäver också människan som en unik individ. Vidare menar författaren att 
lidandet är för alla individer personligt och kan ej upplevas lika människor emellan. Lidandet är 
omöjligt att komma ifrån och upplevs av alla under livets gång och kan bero på olika saker. Ofta 
är lidandet kopplat till sjukdom. Författaren skriver att lidande nästan alltid orsakas av att bry sig 
om någon/något och även en rädsla att förlora någon/något. Enligt författaren finns flera grader 
av lidande där det övergående fysiska är i första graden av lidande. Följande grader är 
emotionellt och själsligt obehag samt extremt lidande. Sedan kommer en förtvivlad 
uppgivenhetsfas och den sista graden är apati och likgiltighet. Den högsta graden av lidande är 
ofta omöjlig att komma ur. Vid accepterande av sjukdom (om sjukdom är orsaken till lidande) 
finns en bättre förmåga att komma ur sitt lidande och finna en mening. Ett accepterande av 
lidande kan vara att få en reaktion med frågan: ”varför inte jag?”. Att finna en mening är 
likvärdigt med att stärka livserfarenheten som också gör att det är möjligt att gå utanför sina egna 
begränsningar och sig själv.  
 
2.3 Tidigare forskning 
 
När ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom drabbas hela familjen. Föräldrar upplever oro och 
rädsla. De känner skuld i sin sorg och på grund av den stressfulla situationen behöver de någon 
att vända sig till. (Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005; Barlow & Ellard, 
2006). Hopia, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2004) klargör i sin studie att familjer kan uppleva 
hälsa på olika vis. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa familjer måste hon eller han få större 
kännedom om hur familjesituationen ser ut, det vill säga vad barnets sjukdom innebär för 
familjen, hur familjen upplevt tidigare påfrestande situationer samt hur de klarar av den extra 
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börda som det innebär att ha ett sjukt barn. Det är betydande att familjen förstår det specifika av 
deras barns sjukdom och även diagnos, prognos samt vårdplan. Vården borde specificeras efter 
varje familjs behov där varje familjemedlem får en chans att uttrycka sina synpunkter om deras 
situation. Det gör det möjligt för sjuksköterskan att bedöma effekten av barnets sjukdom på varje 
person (Hopia m.fl., 2004).  
 
Sjuksköterskan borde också bedöma den praktiska kompetensen föräldrar har i vården av deras 
barn. Att familjen får vara med i omvårdnaden och får support kan även hjälpa till att klara av 
påfrestande situationer bättre. Får föräldrar dessutom stöd i olika beslutsamma situationer och får 
möjlighet att tillsammans med sjuksköterskan diskutera tankar och funderingar kring sitt sjuka 
barn kan de lättare hantera situationen. Att främja hälsa hos en familj är speciellt viktigt när ett 
barn har blivit drabbad av en kronisk sjukdom och när barnet samtidigt befinner sig i 
sjukhusvård (Hopia m.fl., 2004). Hallström och Elander (2007) påpekar vikten av att inte se 
familjen som en summa individer utan en sammansättning där alla blir påverkade av varandras 
livssituation. Kompetensen som behövs för att tillfredställa föräldrars behov är medicinsk men 
också omsorgsfull då det behöver emotionellt stöd. 
 
Peterson-Sweeny (2003) menar att en upplevelse av otillräcklighet resulteras av mötet mellan 
föräldrar och akutsjukvård. När föräldrar skall lämna över sitt sjuka barn till professionella 
vårdare inser föräldrar sin okunskap och då också att de själva inte kan hjälpa sitt barn. Denna 
okunskap som upplevs hos föräldrar ger också känslan av otillräcklighet och de känner sig inte 
förmögna att hjälpa sitt eget barn. Hopia m.fl. (2005) skriver att föräldrar inte är bekväma i 
vården eftersom de inte känner sig säkra i sin roll. Det blir inte heller bättre av att en del 
föräldrar ser sig själva som personal som granskar sjuksköterskan i varje steg hon eller han tar 
och samtidigt ifrågasätter sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan har en större möjlighet att 
utföra den anhörigvård som krävs än andra professioner i vården. Det är värt att nämna att alla 
föräldrar har olika behov och krav på sjuksköterskan. Föräldrar öppnar sig mer eller mindre för 
sjuksköterskan. Det är sjuksköterskans uppgift att känna av interaktionen mellan sig själv och 
föräldrar för att utföra en god vård med fokus på barnet. Detta eftersom barnet påverkas av 
föräldrars beteende. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns kraven att patientens behov av 
trygghet i vården ska tillgodoses och goda kontakter mellan patient och personal ska främjas. 
Hopia m.fl. (2005) påvisar att vårdandet av föräldrar är en grund till att uppfylla dessa krav. 
Föräldrars känslor projiceras ofta på barnet; är föräldrar trygga blir också barnet tryggt. Samma 
gäller för negativa känslor; är föräldern stressad eller orolig blir barnet lätt detsamma. Hallström 
och Elander (2007) påpekar att föräldrar är i stort behov av information gällande barnet och ju 
tidigare den blir tilldelad desto bättre. Eftersom det är föräldrar som känner sitt barn bäst är det 
viktigt att de får vara med i sitt barns omvårdnad och bli bemötta med respekt och bekräftelse.  
 
Cashin, Small och Solberg (2008) menar att den påverkan astma har på barn och deras familjer 
är omfattande. Astma som kronisk sjukdom, med oförutsedda och oregelbundna 
sjukdomsperioder, kräver att familjemedlemmar anpassar sig efter sjukdomen. Barlow och 
Ellard (2006) menar att det blir en stor börda för föräldrar att ha ett barn med en kronisk 
sjukdom. Föräldrar behöver anpassa andra familjemedlemmar och arbetssituation för att komma 
i balans med barnets hälsobehov. Dessutom kan föräldrar ha svårt att acceptera barnets diagnos 
och känna sig bekymrade över barnets framtida hälsa. Syskon kan lätt känna att de får mindre 
uppmärksamhet och tid med sina föräldrar. Denna splittring i familjelivet påverkar den 
psykosociala hälsan av alla familjemedlemmar. Familjen söker ofta hjälp hos övriga släktingar så 
som mor- och farföräldrar. Även om mor- och farföräldrar är delaktiga och hjälper till uttrycks 
sällan deras upplevelser. Ofta på grund av att de anser att familjen redan har en stor börda som 
de inte vill förvärra. Hopia m.fl. (2004) påvisar att trots rekommendationer från föregående 
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studier finns det mycket lite kunskap om vård av familjer med ett kroniskt sjukt barn och hur 
sjuksköterskan ska främja familjehälsa när barnet ligger på sjukhus (Hopia m.fl., 2004). 
 
Att ett barn drabbas av en kronisk sjukdom kan vara livsomvälvande för hela familjen; negativa 
känslor blandas med hoppfulla ögonblick. Att växla mellan sådana känslor kan vara påfrestande 
och familjen behöver i så fall stöd genom detta. Stödet återfinns bäst hos sjuksköterskan som har 
till uppgift att bekräfta och hjälpa familjemedlemmar (Hopia m.fl., 2005). Familjen känner 
barnet bäst och det är därför viktigt att sjuksköterskan får en bra relation med familjen. Det är en 
fördel om vården anpassas till varje familj eftersom alla fungerar på olika vis. Barnet påverkas 
av föräldrar vilket betyder att när ett barn vårdas krävs också en omvårdnad kring föräldrarna. 
Om föräldrar känner sig delaktiga och visar en trygghet inför barnet kommer hon eller han känna 
sig mer bekväm i livsförändringen. Att vara medveten om föräldrars upplevelser och kunna 
bemöta dem är grundläggande för att vårda ett barn med kronisk sjukdom (Hallström & Elander, 
2007).  
  
2.4 Problemformulering 
 
Astma är den vanligaste världsomfattande kroniska sjukdom hos barn och förekomsten av 
sjukdomen har ökat drastiskt. Det mest basala behovet hos människan är att kunna andas. Att 
inte kunna uppfylla detta behov är livshotande och ångestladdat. Ett astmaanfall är skrämmande 
både för den som drabbas och den som står bredvid. Att vara förälder till ett barn med astma 
innebär att leva med ständig oro och rädsla för att barnet inte ska kunna andas normalt. Blotta 
tanken på att detta kan inträffa ger en känsla av otrygghet. Kan detta bli till en faktor som styr 
vardagen? Hur upplever föräldrar att stå bredvid och inte kunna göra någonting, att känna 
maktlöshet och hjälplöshet när ens barn inte kan andas? Astma hos barn har blivit allt vanligare 
och tillsammans med den skrämmande bild som astma och särskilt astmaanfallen kan ge, blir 
anhörigvården en central del i vårdandet. Meningen med vårdande är att lindra lidande, vilket 
kan, när det gäller barn, göras genom föräldrar. Detta på grund av den inverkan föräldrar har på 
sina barn. En sjuksköterska har det yttersta ansvaret för vårdande och har kompetens att lindra 
lidande. Sjuksköterskan måste då även se till föräldrars lidande och skapa en förståelse för deras 
upplevelser av detta. Därav bör sjuksköterskan utöka sin kunskap om föräldrars upplevelser av 
lidandet. Hur upplevs lidande hos föräldrar som har barn med astma? 
 
 
3. SYFTE 
 
Syftet är att beskriva upplevelser hos föräldrar som har barn med kronisk astma. 
 
 
4. METOD 
 
Fördjupningsarbetet hade en kvalitativ ansats med motivationen att kvalitativa studier ger en 
beskrivande bild av erfarenheter och analyserar upplevelser. Med syftet att beskriva hur lidande 
upplevs av föräldrar som har barn med kronisk astma motiveras valet av ansats med Friberg 
(2006) som menar följande: 
  

Med kvalitativa studier som utgångspunkt kan vi bättre förstå vad lidande innebär, 

hur livet gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och processer och hur patienters 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas (s. 105). 
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4.1 Metodval 
 
Friberg (2006) menar att en beskrivande metasyntes ger förståelse för det fenomen som syftet 
har att besvara genom att med viss tolkning sammanställa och analysera redan publicerade 
forskningsresultat. För att göra detta har Evans’ (2003) metod applicerats för att samla in och 
analysera lämpliga studier. Evans metod består av fyra olika steg. Det första är 
”datainsamlingen” där sökning av tjänliga artiklar letas fram utifrån det ämne som är valt att 
koncentreras på. Artiklar söks fram med olika sökord och i olika databaser för att sedan göra ett 
urval utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som skapats. Det andra steget i Evans’ (2003) 
metod innebär att hitta nyckelfynd i artiklarna genom att läsa materialet ett flertal gånger. Att 
läsa igenom resultatet upprepade gånger är viktigt då de olika studierna kan vara upplagda på 
olika sätt. Nyckelfynd kan finnas i citat som uppvisar studiens resultat, men också beskrivande 
texter under samma rubrik. Nyckelfynden kommer att väljas ut så att det kan svara på syftet i 
bästa mån. Steg tre innebär att övergripande teman och subteman ska bildas efter en noggrann 
identifikation av olikheter och likheter i de olika studierna. De gemensamma teman och 
subteman som bildats genom de analyserade studiernas resultat förs samman till en helhet och 
måste granskas och bearbetas ett flertal gånger inför nästa steg. Det fjärde och sista steget i 
metoden är att beskriva fenomenet med hjälp av exempel/citat från de olika studiernas resultat.  
 
4.2 Litteratursökning 
 
För sökning av litteratur till detta fördjupningsarbete användes framförallt databasen PubMed 
och sökmotorn ELIN@Mälardalen (Se Tabell 1). Några sökningar gjordes även i LIBRIS i syfte 
om att hitta en avhandling som skulle kunna bidra vid analysen. Årtal för publicering blev ingen 
begränsning i dessa sökningar då träffar och urval aldrig blev tillräckligt stora siffror. I 
sökmotorn ELIN@Mälardalen begränsades sökningen endast vid ett tillfälle och då till 
”abstract” annars användes sökorden i allmänna termer. Termerna var trunkerade för att även se 
artiklar som innehöll sökorden med olika ändelser. I PubMed användes framförallt Mesh-termer, 
med undantag av i en sökning då sökorden var allmänna, dock var dessa trunkerade. I en av 
sökningarna i PubMed lade vi tyngd på ”parent” genom att sätta den som ”major topic heading”. 
Sökningarna i LIBRIS var allmänna och sökorden var inte många, men träffarna var så pass få 
att det inte var relevant att ytterligare begränsa sökningarna med fler sökord eller begränsningar. 
I ena sökningen hittades en avhandling där en av dess delstudier som först valdes ut för att 
analyseras med vid upprepad läsning och bearbetning framkom den vara irrelevant.  
 
Alla sökningar, oavsett databas, innehöll termen ”asthma” eftersom de artiklar som sedan 
analyseras bör ha en tyngd på detta. Syftet är att beskriva upplevelser hos föräldrar som har barn 
med kronisk astma. Därför blev ”parent” eller ”family” också termer som skulle finnas med i 
varje sökning. För att artiklarna skulle handla om barn och ungdomar användes i några sökningar 
”child” och adolescents”. I PubMed är ”child” som Mesh-term begränsad till barn 6-12 år och 
”adolescents” är ungdomar i ålder 13-18 år. Då fokus i fördjupningsarbetet ligger på upplevelser 
och lidandebegreppet så fick även några av sökningarna innehålla ”stress, psychological” (som 
är Mesh-term för lidande när det gäller databasen PubMed).  När sökningar gjordes med detta 
sökord hittades adekvata artiklar men dessa var redan utvalda från andra sökningar och därför 
togs ingen artikel med från denna sökning. Vissa sökningar innehöll istället termer som 
”experience”, ”emotions” och ”quality of life”. Även en mer specifik känsla som ”fear” eller 
”uncertain” användes i två olika sökningar då det upptäcktes av redan funna artiklar vara ett 
vanligt förekommande ord när det gäller beskrivningen av föräldrars upplevelser när deras barn 
har en kronisk sjukdom. Genom att sökningarna utformades på olika sätt, breddade vi sökningen 
och ett bra urval av artiklar kunde göras där tyngd fanns på begrepp som innefattas i syftet.  
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Tabell 1: Litteratursökning 
 

Databas/Sökmotor Sökord Träffar Urval 
ELIN@Mälardalen 

 
(abs:asthma* AND abs:parent* AND abs:experience*) 85 1 

ELIN@Mälardalen (all:child* AND all:asthma* AND all:"family care") 1 
 

1 

ELIN@Mälardalen 
 

(all:asthma* AND all:parent* AND all:famil* AND all:fear*) 
 

7 1 

ELIN@Mälardalen 
 

(all:child* AND all:asthma* AND all:parent* AND all:coping) 13 1 

PubMed (“Child”[Mesh] AND “Parents”[Mesh) AND “Asthma”[Mesh] 
AND “Emotions”[Mesh]) 

42 1 
 

PubMed (asthma* parent* uncertain*) 41 1 

PubMed ("Asthma"[Mesh] AND "Family Relations"[Mesh] AND 
"Quality of Life"[Mesh] AND "Child"[Mesh]) 

23 1 

PubMed ("Asthma"[Mesh] AND "Parents"[Majr] AND "Child"[Mesh] 
AND "Adolescent"[Mesh]) 

132 3 

PubMed ("Asthma"[Mesh] AND "Parents"[Mesh] AND "Child"[Mesh] 
AND "Caregivers"[Mesh]) 

30 1 

 
4.3 Analys 
 
Under steg ett i Evans’ (2003) metod delade författarna upp databassökningen genom att söka i 
varsin databas, ELIN@Mälardalen respektive PubMed. I databasen LIBRIS gjordes sökningen 
tillsammans. Författarna satt alltså vid olika datorer men bredvid varandra för att kontinuerligt 
diskutera sökord och begränsningar längs litteratursökningens gång för att få fram relevanta 
sökningar som också skulle ge resultat. De intressanta studier som hittades lästes av båda 
författarna som sedan träffades och diskuterade innehållet och dess relevans. Efter detta gjordes 
även urvalet av studier gemensamt och det diskuterades fram vilka som passade bäst att besvara 
syftet. För att göra en översikt av det analyserade materialet upprättades en artikelmatris med 
inspiration av Friberg (2006). Vid detta moment delades de valda artiklarna upp och författarna 
ansvarade för att skriva in hälften var av artiklarna i matrisen. Författarna möttes upp och gick 
igenom matrisen tillsammans och utförde vissa ändringar i formalia och i en artikel skrevs 
metoden om (se Bilaga 1). Steg två i Evans’ (2003) metod lästes artiklarna vidare av båda 
författarna flertal gånger och nyckelfynd skrevs ned enskilt. Vid senare möte författarna emellan 
utbyttes tankar kring de funna nyckelfynden och genom samtalet togs ett gemensamt beslut om 
vilka de viktigaste, framträdande nyckelfynden var. Översättning av nyckelfynden gjordes 
tillsammans med noggrannhet för att minska tolkning i analysen. I steg tre bildades subteman 
och teman. Författarna samtalade och diskuterade fram likheter och olikheter i artiklarna utifrån 
nyckelfynden. Detta gjordes tillsammans efter individuella tankegångar och ”brainstorming”. De 
mest centrala likheter i föräldrars upplevelser togs fram och till slut bildades tio subteman som 
visade på vanliga upplevelser av föräldrar som har barn med astma. De första fyra (rädsla, oro, 
sorg och skuld) identifierades och bildade ett övergripande tema – ”Att se sitt barn lida av 
astma”. De tre efterföljande subteman urskiljdes till stress, kontroll och otillräcklighet som 
visade sig vara delar av ”att få en ny föräldraroll” vilket också blev det övergripande temat för 
dessa.  Okunnighet, osäkerhet och livsstilsförändring spårades fram som de tre sista subtemana. 
Dessa hängde ihop och bildade ett övergripande tema som var ”att få en ny livssituation”. Dessa 
övergripande teman sågs som ”händelser” i dessa specifika föräldrars liv som är oundvikliga när 
deras barn drabbas av astma. Dessa ”händelser” ger upplevelser och i den utförda analysen visas 
dessa i subteman. En matris över nyckelfynd, subteman och teman upprättades enligt Evans’ 
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(2003) metod (se Bilaga 2). Under steg fyra enligt Evans’ metod fattades ett gemensamt beslut 
angående vilka citat som skulle exemplifiera de analyserade studiernas resultat. Beslutet togs 
efter reflektion över de subteman som bildats och vilka citat som skulle spegla detta på ett 
relevant sätt.  
 
4.4 Etiska överväganden 
 
I de använda artiklarna har alla av studiens deltagare behandlats konfidentiellt eller med 
anonymitet, vilket enligt Polit och Beck (2008) är en rekommendation. Författarna 
rekommenderar vidare att studierna som analyseras ska ha etiskt tillstånd, vilket följs i detta 
fördjupningsarbete. Denna rekommendation stärks av Forsberg och Wengström (2008). Vidare 
förklarar Forsberg och Wengström samt Forsman (1997) ohederlighet och fusk med termer som 
plagiat, förfalskning, förvrängning och stöld av material. Vi avser att följa detta genom hela 
fördjupningsarbetet. 
 
 
5. RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i teman och subteman. Det första temat ”Att se sitt barn lida av astma” 
bestod av fyra subteman: rädsla, oro, sorg och skuld. Temat ”Att ställas inför en ny föräldraroll” 
innefattade stress, kontroll samt otillräcklighet. Okunnighet, osäkerhet och livsstilsförändring var 
subteman till temat ”Att få en ny livssituation”. 
 
5.1 Att se sitt barn lida av astma 
 
Detta tema bygger på fyra subteman som alla kännetecknar vanligt förekommande upplevelser 
bland föräldrar som har barn med astma och ser denne lida. 
 
5.1.1 Rädsla 
 
Trollvik och Severinsson (2004) beskriver rädsla som en vanligt förekommande upplevelse hos 
föräldrar till barn med astma. Denna upplevelse kom utifrån en osäkerhet och sårbarhet som 
fanns i och med den främmande sjukdom som inträtt i deras liv (barnets astma). Rädslan var 
uttalad vid situationer där barnet riskerade, i föräldrarnas ögon, att dö i en astmaattack. Detta 
klargörs med följande citat: 
 

I think it is frightening, and I believe it is important to get answers to all my 

questions… I have never slept well since my son’s first asthma attack... I was afraid 

that he would not survive an attack (s. 95). 

 
Rädslan för att barnet skall dö under en astmaattack beskrivs även av Barton, Sulaiman, Clarke 
och Abramson (2005).  Föräldrar var däremot bestämda på att göra allt för att dölja sin rädsla 
inför det sjuka barnet då detta kunde förvärra situationen. Dalheim- Englund, Rydström och 
Norberg (2001) har också sett rädslan över att barnet kan dö i en astmaattack som en central del 
hos föräldrarna. Författarna menar dock att fäder upplever en större säkerhet av att kunna hantera 
situationer kopplade till barnets astma än vad mödrar gör. Trots detta så upplever även fäderna 
rädsla och oro. Rädslan för att barnet kunde dö exemplifieras nedan: 
 

...She was near death, and you are afraid to lose her...yes, you are afraid like hell... 

(s. 370). 
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Berg, Anderson, Tichacek, Tomizh och Rachelefsky (2007) skriver att föräldrar upplever rädsla 
och desperation och tanken på att barnet var i fara var det mest betungande för föräldrarna. Bara 
tanken på att barnet kan dö fick föräldrar att uppleva rädsla och ännu mer under perioder då 
barnet hade problem med sin astma. Enligt Horner (1998) kommer föräldrars rädsla i vägen för 
barnets chans att leva ett normalt liv. Föräldrar blir rädda med tanken på att barnet ska anstränga 
sig och vara i miljöer där de lättare riskerar astmaattacker. Därför väljer föräldrar ibland att 
utesluta barnet från aktiviteter som barnet önskar utföra, vilket stärks med detta citat: 
 

She really wants cheerleading, but I’m afraid... because it really gets hot out there 

and she goes and gets a little sweaty and coughs and wheezes (s. 362). 

 
5.1.2 Oro 
 
Dalheim- Englund m.fl. (2001) menar att det finns en oro som präglar föräldrars liv. Även om 
rädsla är en upplevelse som spelar en central roll finns även oron och ångesten där hand i hand 
med detta. Författaren uttrycker en stor upplevelse av oro hos föräldrar när det gäller barnets 
sjukdom och hur denna skulle kunna förkorta barnets liv. Detta påvisas med följande: 
 

Yes, you often read that their lives will be shorter than others’ lives, one can die of 

this disease. You cannot help wondering if they will one day take a place in 

statistics. I have it in the back of my head that the risk exists (s. 370). 

 

Horner (1998) förtydligar att förvärra barnens symptom är ett av föräldrars orosmoment och 
däribland att göra barnen upprörda. Detta kan leda till att föräldrarna undviker att disciplinera 
barnet genom att t.ex. säga ifrån när barnet inte sköter sig. Föräldrar är oroliga för att barnet blir 
arg och upprörd samt att detta vidare framkallar en astmaattack. 
 

Well I'm still afraid to discipline him because I worry whether getting him upset by 

disciplining him will bring on another asthma attack (s. 363). 

 

Oron över att en astmaattack kan ske när som helst är stark enligt Barton m.fl. (2005). Vidare 
menas att denna oro blir speciellt uttalad hos föräldrar när de tänker att de inte alltid kommer att 
finnas bredvid deras barn. Otillgängligheten gör alltså föräldrar mer oroliga och vill heller inte 
belasta andra i omgivningen med barnets sjukdom och eventuella astmaattacker. Cashin, Small 
och Solberg (2008) lyfter att fäder oroade sig gällande sitt barns astma. Denna oro var som mest 
framstående när barnen blev akut sjuka. 
 
5.1.3 Sorg 
 
Dalheim-Englund m.fl. (2001) påpekar att en del av begränsningarna som föräldrar får 
genomföra relaterat till barnets astma är till följd av den oro de upplever. Att behöva göra detta 
skapar sorg. Det ansvar som vilar på föräldrars axlar är tungt. Det sjuka barnet kan inte göra 
samma saker som de friska barnen och vanor måste förändras hos alla familjemedlemmar. 
Föräldrar sörjer att astman finns i deras liv och försämrar barnets hälsa. Sorgen speglas i 
nedanstående citat: 
 

To feel sorrow is grieving for the sick child’s inability to do all the things that other 

children can do, such as go to the cinema, go to a restaurant, and other such 

things. Grieving over the fact that the child is not healthy is also involved (s. 369). 
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Maltby, Kristjanson och Coleman (2003) påvisar en upplevelse av orättvishet hos föräldrar som 
också är en del av sorgen. Föräldrar är ledsna att deras barn ska lida och att de själva är friska 
och önskar byta plats, vilket synliggörs nedan: 
 

I cry a lot when he’s sick ’cause I wish I had his pain (s. 370).  

 
Orättvisheten visas även i en annan studie där astmatiska besvär hos modern gått i arv till 
dottern, vilket visar ännu en sorgsenhet bland föräldrars upplevelser och tydliggörs med följande: 
 

I was so sad because I myself suffer from allergies. I found it so depressing that she 

developed the same disease (Trollvik & Severinsson, 2004, s. 95).  

 
5.1.4 Skuld 
 
Trollvik & Severinsson (2004) skriver att den sorg som föräldrar har uttryckt går hand i hand 
med upplevelser av att känna sig skyldig när det till exempel handlar om livsstilsvanor som 
familjen tidigare haft innan barnet blivit sjukt I studien påvisar en förälder skulden denne 
upplevde över att familjen inte flyttat ifrån lantlivsmiljön tidigare och undrade om inte detta var 
anledningen till barnets nuvarande astmatiska problem. Även fusk med städning nämndes av 
föräldrar som en eventuell bidragande faktor till barnets sjukdom. Föräldrar skuldbelade sig 
själva för barnets astma, vilket stärks med följande citat: 
 

If I had cleaned the house properly she would not have become ill (s. 96). 

 
Maltby m.fl. (2003) visar också upplevelser av skuld hos föräldrarna. En del av denna skuld 
finns i kontakten med sjukvården, där föräldrar skuldbelagt sig själv för att inte ha drivit på en 
diagnostisering för deras barn. I och med en då försenad sådan menar föräldrar att de har bidragit 
till deras barns försämrade tillstånd och mår dåligt över detta.  
 
5.2 Att ställas inför en ny föräldraroll 
 
Att se sitt barn lida av astma är påfrestande, men också delar omkring detta blir detsamma. Det 
nya livet och nya vanorna som bildas innefattar upplevelser som också påverkar föräldrar och 
ger dessa en ny roll i barnets liv. 
 
5.2.1 Stress 
 
Barton m.fl. (2005) visar på en osäkerhet hos föräldrar som ledde till stress. Denna stress var 
befintlig i osäkra tankar på huruvida astman skulle utvecklas. Tankar om att barnet riskerade att 
dö blev en stressfaktor. Likväl var föräldrars okunskap om astma en stressfaktor. Dalheim-
Englund m.fl. (2001) nämner en ytterligare orsak till upplevd stress hos föräldrar. Denna 
upplevelse uppstod när barnet var i behov av akut vård och de var tvungna att snabbt ta sig till en 
vårdinrättning.  
 
5.2.2 Kontroll 
 
Rydström, Dalheim-Englund, Segesten och Rasmussen (2004) skriver att kontroll är en stor del 
av mödrars sätt att hantera sjukdomen, oavsett om astman är stabil eller inte. Föräldrar känner att 
de måste kontrollera att barnet tar sin medicin; en full tillit finns ej till barnet. Detta på grund av 
den oro som föräldrar bär på. De är rädda för att barnet skall försämras i sin sjukdom och därför 
hanteras rädslan genom kontroll. Upplevelsen av kontroll påvisas nedan: 
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Well, you go sneaking in her toilet bag, I do see if it isn’t opened and then I know 

that she hasn’t taken her medicine, and you have to control (Rydström m.fl., 2004,  

s. 88). 
 
Rydström m.fl. (2004) menar vidare att föräldrar oroar sig över att barnet vill göra saker som kan 
vara skadliga för dem, men inte för andra barn. Föräldrar oroar sig för att barnet inte förstår 
allvaret i sjukdomen vilket leder till en upplevelse av kontroll som speglas nedan: 

 

I was sitting every lunch break, on different hideouts to check if he smoked. It felt, 

to spy on your son, not to trust him... (s. 88).  

 

Callery, Milnes, Verduyn och Couriel (2003) beskriver också oron över att barnet inte tar 
sjukdomen på allvar. Föräldrar frågar sig själva om barnet verkligen kommer ihåg att ta 
medicinerna samtidigt som de önskar en självständighet hos barnet. Föräldrar vill att barnet ska 
ta ett större ansvar, men vill fortfarande ha viss kontroll. Att föräldrar har en önskan om balans 
kan ses i nedanstående citat: 
 

It’s on your mind all the time, emm, day to day it’s has he took his inhalers (yes)  

and kind of wanting to keep an eye on him without smothering him (yes), it’s a 

balance (s. 187).  

 
5.2.3 Otillräcklighet 
 
Trollvik (2004) beskriver en sorts otillräcklighet i den hjälplöshet som föräldrar känner när 
barnet har problem med sin astma. Det är jobbigt för föräldrar att stå bredvid och inte kunna göra 
någonting åt barnets andningssvårigheter. Detta ger en upplevelse av att vara otillräcklig som 
förälder eftersom de inte kan finnas där för sitt barn när det är i behov av hjälp. Upplevelsen av 
otillräcklighet kan ses i en följande situation: 
 

The child might wake up in the middle of the night, and the parents would sit at the 

bedside not knowing what to do (s. 95).  

 

Horner (1997) talar om osäkerheten föräldrar upplever inför sitt barns astma. Föräldrar finner det 
jobbigt att sitta bredvid sitt barn och inte kunna göra någonting åt detta delvis på grund av bristen 
på kunskap.  
 

All of the mothers described an experience of staying up through the night 

watching their child struggle to breathe (s. 661). 
 
5.3 Att få en ny livssituation 
 
Den nya rollen föräldrar har påverkar alla familjemedlemmar och föräldrar upplever nya rutiner 
och får anpassa livsstilen till barnets astma. Inför och under en sådan omställning i livet upplever 
föräldrar mycket då de möter en ny utmaning utan tidigare erfarenhet.  
 
5.3.1 Okunnighet 
 
Otillräcklig kunskap är ett stort problem hos föräldrar till barn med astma och ibland kan 
föräldrar uppleva sig otillräckliga (Berg m.fl., 2007), vilket ses i citatet nedan:   
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…the not knowing what to do, to see your child sick and not being able to do 

nothing (Berg m.fl., 2007, s. 367). 

 
Berg m.fl. (2007) menar att en stor upplevelse av otillräcklighet resulteras vid akut vård av 
barnet när föräldrar skall lämna över vården till professionella vårdare. På grund av föräldrars 
okunskap känner det sig otillräckliga, när de helst av allt själva vill hjälpa sitt sjuka barn. Vidare 
menas också att föräldrar upplever både en bristande kunskap och önskar mer kunskap för att 
göra det bästa för sitt barn med astma. Önskan efter utökad kunskap visas nedan: 
 

I don’t know enough about asthma, I wish to know more… The more information I 

have, the more I can fight with this illness and help my children (s. 368). 

 
Cashin m.fl. (2008) lyfter fäders otillräckliga kunskap. Författarna påvisar att det finns en vilja 
från fäders sida att lära mer om deras barns astma. Fäder hade en grundläggande kunskap men 
önskade få en fördjupad kunskap om till exempel barnets medicinering. Horner (1998) nämner 
även den okunskap som föräldrar har i början av sitt barns sjukdom, när de inte förstod den 
medicinska påverkan och behandlade symtomatiskt men missade att behandla förebyggande. 
Denna okunskap ledde till frustration hos föräldrarna. Den påverkan okunskapen hade på 
föräldrars sätt att hantera sjukdomen visas med följande:  
 

It took me a long time to realize you needed to get ahead of it rather than wait until 

he was knock-down drag-out sick (s. 360). 

 
5.3.2 Osäkerhet 
 
Trollvik och Severinsson (2004) uppger att föräldrar upplevde att de inte visste hur de skulle 
handskas vid en eventuell astmaattack och att detta ledde till att de ständigt fanns en upplevelse 
av osäkerhet och sårbarhet. Rydström m.fl. (2004) påvisar att genom astman finns alltid en 
osäkerhet närvarande hos mödrar. Detta oavsett om astman är stabil eller vid en astmaattack, 
däremot kan osäkerheten minska när astman är stabil. Denna osäkerhet, menar författaren, 
påverkar hela familjen. Det gynnar barnet med astma i och med den nära relation som skapas 
mellan denne och modern. Däremot hämmas övriga relationer med familjen genom den 
otillgänglighet modern får i samband med detta gentemot familjemedlemmar. Osäkerheten leder 
till att saker som administrering av medicin, laga speciellt anpassad mat och undvika allergener 
blir tidskrävande.  
 
5.3.3 Livsstilsförändring 
 
Enligt Rydström m.fl. (2004) upplevde familjer till en viss del att de var isolerade på grund av 
barnets astma. Astman påverkade relationer till vänner och bekanta, då även de var tvungna att 
anpassa sitt hem efter astman. Detta för att det skulle vara möjligt för familjen med ett 
astmasjukt barn att komma på besök. Horner (1998) uppger att även familjer genomförde 
förändringar gällande livsstil och hemmiljö, vilka förändrade de dagliga rutinerna. Föräldrar 
upplevde förändringar som exempelvis nedan beskriven: 
 

...initiate changes in the environments to reduce the children's contacts with 

potential triggers (s. 360).  

 
Trollvik och Severinsson (2004) beskriver att föräldrar uppger att deras perspektiv på livet 
förändrats, att planer som gjorts får åsidosättas då ett barn drabbats av astma, då denna sjukdom 
upptar mycket tid och uppmärksamhet. Jerrett och Costello (1996) beskriver att familjer fick 
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genomgå livsstilsförändringar för att anpassa sig efter astman, att sedan hålla sig till nya regler 
innebar svårigheter, speciellt när de kom i vägen för redan existerande livsstilar samt när de kom 
i konflikt med familjens aktiviteter. Detta exemplifieras med följande citat: 
 

I had to give up the cat, I’m not going to give up camping. I don’t want the asthma 

to change our life too much (Jerret & Costello, 1996, s. 301). 
 
Barton m.fl. (2005) menar att föräldrar hade en upplevelse av ängslighet i samband med resor 
och utflykter. Detta gällde till exempel resor ut på landsbygden där det var långt till sjukvård och 
som inte gav täckning på mobiltelefonen. Föräldrar till barn med astma vill ha denna 
bekvämlighet. För att familjen ska kunna genomföra en resa krävs noggrann planering och 
förberedelse. Dalheim-Englund m.fl. (2001) menar också att planering är viktigt vilket betyder 
att inte kunna göra något bara för att andan faller på. Att ha ett barn med astma innebär att ta det 
fulla ansvaret för en annan person och att vara både emotionellt och praktiskt bunden till sitt 
barn. Detta kan leda till upplevelse av att leva ett stereotypiskt liv. Behov av planering beskrivs 
nedan: 
 

It calls for the careful planning of everything...You can’t do anything when you are 

in the mood, or you can say, the mood mustn’t play such a big role (s. 368). 

 
 
6. DISKUSSION 
 
Under diskussionsavsnittet återges diskussionen för metod och resultat var för sig. I 
metoddiskussionen diskuteras valet av metod och dess svagheter respektive styrkor. 
Resultatdiskussionen innefattar de slutsatser vi dragit utifrån resultatet i relation till tidigare 
forskning samt vårdteorier kring lidandet.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet var att beskriva upplevelser hos föräldrar som har barn med kronisk astma. 
Fördjupningsarbetet hade en kvalitativ ansats och en litteraturstudie genomfördes enligt Evans 
(2003) metod. Metoden består av fyra olika steg som hjälpte oss igenom analysarbetet. Under 
litteratursökningen stötte vi på en del problem; det fanns inte så mycket material som vi trodde. 
Sökningarna gav bra antal träffar, men de artiklar vi såg intressanta till en början visade sig inte 
vara användbara i slutändan. Detta fick oss att tvivla på metodvalet och vi började titta på en 
metod av Graneheim och Lundman (2003) och funderade på om en analys av skönlitterära verk 
skulle vara intressant. Efter diskussioner författarna emellan kom vi till slut fram till att det 
passade med en bredare sökning av litteratur, då en sådan litteraturstudie sammanför fler källor 
och därmed även fler deltagare (föräldrar) och detta ger vår studie högre tillförlitlighet. Vi fick 
bredda sökningen ytterligare och prova oss fram med olika användbara sökord. Till slut fick vi 
fram tillräckligt med material och analysarbetet kunde påbörjas. Totalt analyserades elva artiklar. 
Dock hade ett större antal artiklar eventuellt gett ett bredare och mer nyanserat resultat, som hade 
kunnat visa på fler upplevelser hos föräldrar. Detta hade då kunnat ge en ännu bättre bild över 
föräldrar till barn som har astma och deras upplevelser. 
 
Att se nyckelfynd i de olika studiernas resultat innebar inga större svårigheter. Det som var lite 
mer komplicerat var att gallra bland nyckelfynden och ta ut de viktigaste för att kunna besvara 
syftet att beskriva upplevelser hos föräldrar som har barn med kronisk astma. Att därefter 
åstadkomma subteman utifrån nyckelfynden gick bra då nyckelfynden var så pass konkreta att 
subteman visade sig naturligt. De övergripande teman som bildades visade på vilka anledningar 
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som gjorde att föräldrar upplevde specifika upplevelser i samband med sitt sjuka barn 
(subteman). Denna metod visade sig vara väldigt bra för att få fram det vi har sökt efter. Den 
svaghet som metoden har haft under arbetet är att den litteratur som analyserats varit på det 
engelska språket, och översättningar var nödvändiga att göra till det svenska språket. Detta kan 
ha lett till en viss tolkning av materialet, även om nyckelfynden översatts med noggrannhet. 
Resultatet gav hög överförbarhet då de analyserade artiklarna följde de bestämda kriterier och 
etisk hållbarhet. Resultatet uppvisades och exemplifierades med citat från de analyserade 
studierna, vilket stärker det vi har kommit fram till. Genom att belysa de centrala upplevelser 
som visats och återkoppla till lidande som begrepp i två olika vårdteorier har vi synliggjort 
upplevelser hos föräldrar som har barn med kronisk astma och gestaltat upplevelserna som 
lidande. Detta innebär trovärdighet för det utformade resultatet.  
 
Den egna förförståelsen författarna hade i arbetsprocessens början rörde statistiken kring astma. 
Författarna gick in i arbetet med en tro om att astma var vanligare än vad det visade sig att vara. 
Utan denna förförståelse hade vi eventuellt kunnat undvika att hamna i svårigheter när det gällde 
vår litteratursökning. Hade vi varit mer öppna för hur mycket information det skulle kunna 
finnas att hämta hade vi kanske inte gett upp sökningen och utforskat en annan metod innan vi 
väl gick tillbaka till originalidén. Detta skulle ha sparat oss tid. Då tidsplanen från 
uppdragsgivaren var en vecka kortare blev antalet arbetstimmar under veckorna flera. 
Följaktligen innebar detta att vi blev stressade i arbetsperiodens början och detta har påverkat 
första tidens arbete. Detta bland annat vid valet av metod, då vi funderade på att ändra metod för 
att undvika stress och ett arbete utan tillräckligt analysmaterial. Dessa funderingar krävde för 
mycket tid och ännu fler timmar fick läggas till under arbetets gång. För att behålla 
fördjupningsarbetets kvalité och tillförlitlighet uppgjordes en tidsplan författarna emellan som 
innebar ytterligare timmar på kvällar och/eller helger utöver ordinarie arbetstid.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet var att beskriva upplevelser hos föräldrar som har barn med kronisk astma. Resultatet 
visade tre teman som sågs som situationer som föräldrar som har barn med astma hamnar i. dessa 
är ”Att se sitt barn lida av astma”, ”Att ställs inför en ny föräldraroll” och ”Att få en ny 
livssituation”. Den försnämnda innefattade fyra subteman (rädsla, oro, sorg och skuld) medan 
näskommande tema innefattade tre subteman. Dessa tre var ”stress”, ”kontroll” och 
”otillräcklighet”. Det sistnämnda temat mynnade ut i tre subteman (okunnighet, osäkerhet och 
livsstilsförändring). Eriksson (1997) och Travelbee (2000) menar att anhöriga kan bära på ett 
lidande och därmed vara patienter. Vårt resultat visar på att föräldrar som har barn med astma 
bär på flera sorters lidanden. Detta kan man bland annat se i den rädsla och oro som föräldrarna 
upplever. Barlow och Ellard (2006) såväl som Hopia m.fl. (2005) och Hallström och Ellander 
(2007) menar att hela familjen drabbas när ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom. Författarna 
påpekar att alla i familjen blir påverkade av varandra och består inte av en summa individer utan 
är en sammansättning. Med detta menas att föräldrar till hög grad blir påverkade av barnets 
astma. Barnet som är sjukt i astma drabbas av sjukdomslidande, men också dess föräldrar i och 
med den nära relationen. Resultatet synliggör den stress och oro som föräldrar känner när deras 
barn är sjukt. Detta blir ett lidande för föräldrar relaterat till den sjukdom som invaderar 
familjens liv, även om det inte är föräldrar själva som är drabbade. Eriksson (2003) skriver att ett 
livslidande är något som hotar hela ens tillvaro. Utifrån det tror vi att föräldrar innehar ett 
livslidande då det råder en osäkerhet över barnets sjukdom. Föräldrar har en ständig rädsla för att 
en astmaattack kan bryta ut när som helst. Det finns också en rädsla för att föräldrar inte ska 
finnas tillgängliga i en sådan situation. Resultatet visar på att det tar mycket tid och energi att ha 
ett barn med astma. Föräldrars fokus läggs på barnet med astma och andra delar av livet hamnar i 
skymundan, detta kan också ha upphov till ett livslidande hos föräldrar. Dessa har också svårt att 
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lämna över ansvaret för sitt barn till någon utomstående då de inte vill belasta denne med bördan 
astma kan innebära vid en eventuell attack. Barlow och Ellard (2006) menar dock att föräldrar 
lämna över ansvaret då och då till mor- och farföräldrar för att underlätta. Författarna menar 
emellertid att mor- och farföräldrars upplevelser sällan belyses då de väljer att inte uttrycka detta 
i samband med att familjen (som har ett barn med astma) redan bär på en stor börda. Författarna 
poängterar att det är en stor börda att ha ett barn med astma, det är således inte bara en 
upplevelse från mor- och farföräldrars sida.  
 
Att föräldrar ibland väljer att inte lämna över ansvaret för sitt sjuka barn är också en del av det 
kontrollbehov som föräldrarna har. Det har visat sig i resultatet att föräldrar känner sig otrygga 
då inte har full kontroll över sitt barn. Således också att föräldrar har svårt att släppa taget om 
sina barn, vilket inte bara gäller när andra har hand om barnet. Detta kan också visa sig när 
barnet ska vara på egen hand när det gäller skola, idrottsträningar eller vid träff med vänner 
utanför hemmet. Samtidigt vill föräldrar att deras barn ska leva ett så normalt liv som möjligt. 
Att slitas mellan dessa känslor blir också till ett lidande som vi liknar med det livslidande som 
Eriksson (2003) beskriver. Detta eftersom föräldrar upplever sig skyldiga över barnets 
begränsade vardag. Om de släpper på begränsningar kan de istället uppleva skuld om det inte 
skulle fungera och barnet blir sjukt i samband med detta. Ett lidande som detta är följaktligen 
alltid närvarande. Oavsett på vilket sätt måste familjemedlemmar anpassa sig efter barnets 
sjukdom vilket Cashin m.fl. (2008) menar. Skuldkänslor hos föräldrar är ständigt närvarande då 
de ofta beskyller sig själva för barnets sjukdom. Att tampas med detta och tro att tidigare 
handlingar eller genetiken ligger till grund för barnets astma blir till ett lidande då föräldrar 
känner att de inte gjort allt de kunnat för sitt barn. Eriksson (1997) menar att anhöriga kan lida 
mer än patienten. Detta kan leda till upplevelser av skam och skuld då den anhörige fokuserar 
mycket på det egna lidandet och medlidandet får mindre plats. Travelbee (2000) stärker detta 
med påståendet att lidandet ofta orsakas av att individen (i detta fall föräldern) bryr sig om någon 
(i detta fall barnet).  
 
Resultatet påvisar att upplevelsen av sorg är mycket stor och ledsamheten för att just deras barn 
är drabbat är oundviklig. De önskar hellre att de själva skulle ha drabbats av astma istället för 
barnet och ta på sig deras smärta. Hopia m.fl. (2005) skriver att föräldrar är i behov av stöd och 
vård när ett barn drabbas av en kronisk sjukdom som astma, vilket stärks av Eriksson (1997). 
Resultatet har visat att föräldrar är i behov av djup kunskap om barnets hälsotillstånd för att 
känna sig trygga i sin situation, vilket vi ser som en del av vården som behövs ges till dessa 
föräldrar. Hopia m.fl. (2004) menar att föräldrar behöver vara delaktiga i vården av sitt barn. 
Föräldrar känslor projiceras ofta till barnet vilket innebär att om föräldrar känner sig trygga och 
säkra gör även barnet det. Hopia m.fl. (2005) påpekar att föräldrar är de som känner barnet bäst. 
Att inte få vara delaktig i vården om barnet gör att det, hos föräldrar, skapas ett vårdlidande. 
Enligt Eriksson (2003) är en del av vårdlidandet den uteblivna vården som vi tror föräldrar kan 
uppleva när vårdpersonal ej lyssnar till deras behov. Detta och det faktum att föräldrar har stor 
inverkan på barnet gör det, för vårdpersonal, oerhört viktigt att även vårda den anhöriga som i 
vissa fall då också är patienter. Föräldrar är i en stressfylld situation som gör att denna vård 
krävs. Enligt både Hopia m.fl. (2005) och Barlow och Ellard (2006) behövs stöd och hjälp för att 
föräldrar ska känna sig mer trygga i situationen. Eriksson (2003) menar också att när en patient 
(den som lider) inte blir hörd och bekräftad sker en kränkning gentemot denna. Detta leder till en 
känsla av minskat egenvärde, vilket Travelbee (2000) skriver, är något som kan förorsaka 
lidande. När föräldern söker stöd behövs denna uppmärksammas för att lindra det vårdlidande 
som Eriksson (2003) benämner. Detta kan annars gå ut över det redan sjuka barnet som enligt 
Hopia m.fl. (2005) känner av förälderns otrygga situation.  
 



 
 
 

16 
 

Hopia m.fl. (2004) menar också att varje familj är unik och familjesituationen ser olika ut. För att 
ge föräldrar den kunskap de behöver krävs ett individuellt vårdande. Här måste föräldrar få en 
förståelse för barnets sjukdom, diagnos, prognos och vårdplan. Vi har sett att föräldrar önskar 
detta och en upplevelse av okunskap leder till otrygghet och även otillräcklighet då de i vissa fall 
måste lämna över vården av barnet till professionella vårdare. Detta sågs även i tidigare 
forskning då Peterson-Sweeny m.fl. (2003) påvisar otillräckligheten i mötet mellan 
professionella vårdare och föräldrar eftersom de inte kände sig förmögna att själva ta hand om 
sitt eget barn. Författaren nämnde även den okunskap som föräldrar upplevde i samband med 
detta. Vårt resultat visar också på att detta leder till en frustration hos föräldern då de är 
oförmögna att ta hand om sitt eget barn i specifika situationer. Då hela familjen påverkas av 
barnets astma krävs att hälsan främjas hos hela familjen, inte bara hos barnet. Resultatet 
synliggör den nära relation som skapas mellan föräldern och det sjuka barnet, medan andra 
relationer i familjen (mellan föräldrar och övriga barn till exempel) hämmas. Detta tror vi gör det 
ännu viktigare att se till familjen som en helhet där relationerna påverkas av varandra och alla 
dessa behöver vård och emotionellt stöd. Det emotionella stödet krävs från sjuksköterskan enligt 
Hallström och Elander (2007). Skadade relationer kan ge upphov till det livslidande som 
Eriksson (2003) beskriver. Även Travelbee (2000) skriver att lidande uppstår ofta i samband 
med andra människor som man bryr sig om. 
 
Den anpassning som familjen gör utifrån barnets astma nämner såväl Barlow och Ellard (2006) 
samt Cashin m.fl. (2008). Barlow och Ellard (2006) påpekar den förändrade livssituationen som 
sker i familjens vardag. Föräldrar blir tvungna att ändra sin arbetssituation och livsstilsvanor. 
Resultatet visar att flertal föräldrar behövt förändra sättet de lever på. Miljön behöver anpassas 
för att undvika allergener som kan framkalla astmaattacker hos det sjuka barnet. Detta kan 
innebära flytt, ändrade matvanor och annat som tidigare varit vardagligt för familjen. 
Miljöanpassningen sker inte bara i hemmet utan måste alltid beaktas och noggrann planering 
behövs inför utflykter och resor. Ett enkelt restaurangbesök kan innebära en lång tids planering i 
förväg. Att få en plötslig ändrad livsstil ser vi som ett potentiellt lidande hos föräldrar då detta 
innefattar en osäkerhet och okunnighet. Det nya, främmande som tagit plats i föräldrars liv ger 
dessa upplevelser. Eriksson (2003) beskriver livslidande som aktuellt vid vissa förändringar, när 
det man tidigare såg som en självklarhet är inte längre det. Detta skakar om hela livsvärlden och 
innan man hittat tillbaka till livet och en ny mening kan det dröja lång tid.  
 
Av det resultat som framkommit visar det sig att föräldrar är i behov av mer kunskap, detta kan 
användas i praxis genom att sjuksköterskan tänker på att ge noggrann information om astma. 
Detta gäller såväl medicinering som andra faktorer som kan hjälpa barnet och då även ge 
föräldrarna mer trygghet samt underlättar för familjen att leva ett normalt liv. Sjuksköterskan 
behöver, enligt Hopia m.fl. (2005), känna av interaktionen mellan denne och föräldern för att ge 
barnet bästa möjliga vård. Vi anser att sjuksköterskan behöver se till alla familjemedlemmar och 
deras olika hantering av sjukdomen och vad deras behov är. Samtidigt behövs en syn på familjen 
som helhet, vilket Hallström och Ellander (2007) menar. Kompetensen hos sjuksköterskan måste 
vara av medicinsk natur men också omsorgsfull. Utifrån resultatet behöver även föräldrar en del 
av vårdandet eftersom de lider med sitt barn och med sina egna upplevelser. Genom att vårda 
föräldern och skapa större trygghet hos denne kan barnet också få en större trygghet. Med detta 
anser vi också att om lidande lindras hos föräldrar kan vårdaren lindra lindade hos barnet. När 
lidandet lindras har vi uppfyllt det syfte med vårdande som Eriksson (2003) beskriver det. Vid 
utvecklandet av denna kunskap kan sjuksköterskor i framtiden bättre vårda barn med en kronisk 
sjukdom som astma. 
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6.3 Etikdiskussion 
 
De etiska överväganden som författarna beskrivit har följts under arbetets gång som exempelvis 
att de artiklar som används i analysen ska ha etiskt tillstånd. Dessa överväganden innefattade 
också att författarna inte ska plagiera, förfalska eller förvränga material. Författarna har ej avsett 
att förvränga det analyserade materialet. En viss tolkning av det analyserade resultaten har 
däremot ej gått att undgå då det har gjorts översättningar från det engelska språket till det 
svenska språket. I övrigt har inga etiska problem funnits under arbetets gång.  
 
6.4 Slutsatser 
 
Resultatet har visat att föräldrar som har barn med astma upplever sitt lidande genom upplevelser 
av rädsla, oro, sorg, skuld, stress, kontroll, otillräcklighet, okunnighet, osäkerhet och 
livsstilsförändring. Det har visats att föräldrars lidande är upplevs individuellt men att det 
fortfarande finns gemensamma nämnare hos dem. Föräldrars upplevelser bidrar till olika typer av 
lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Genom att lindra föräldrars lidande och 
hjälpa dem att finna trygghet i den nya tillvaron kan även barnet följa i denna riktning. Detta 
genom att alla medlemmar i familjen påverkar varandra och relationerna inom denna. Således är 
föräldrars upplevelser av lidande viktiga att begrunda för sjuksköterskan. Begrundandet av detta 
ger en högre förståelse för vårdandet och att lindra lidandet. Vårdandet av föräldrar leder till ett 
automatiskt vårdande av barnet, då upplevelser och beteende hos föräldern projiceras på barnet. 
 
 
 
6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Vi föreslår att till vidare forskning skulle en undersökning av skillnaden mellan mödrars och 
fäders upplevelser göras. Även om det finns viss forskning om mödrars och fäders respektive 
upplevelser är vår uppfattning att det finns lite forskning om skillnaden mellan dessa. En annan 
idé om vidare forskning kan vara att se till relationen mellan det sjuka barnet och dess syskon. 
Med detta menar vi både relationerna dem emellan samt syskonets upplevelse av barnet med 
astma.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Artikelmatris 

Författare Problem/syfte Metod Resultat Diskussion 
Författare: 
 Barton, C., Sulaiman, 
N., Clarke, D.,  & 
Abramson, M. 
Titel: 
Experiences of 
Australian parents 
caring for children 
with asthma: it gets 
easier. 
Tidskrift: 
Chronic illness 
Årtal: 
 2005 

Att beskriva 
upplevelser hos en 
grupp av föräldrar i 
Melbourne som har 
barn med astma, samt 
att utforska de 
resurser som 
användes för att 
hantera astman och 
minska den 
emotionella stressen. 
 

Djupintervjuer 
genomfördes med 
tjugotvå föräldrar. 
Frågor om upplevelser 
av att vårda ett 
astmasjukt barn och 
upplevelser av 
relationer med 
vårdpersonal ställdes 
till en av 
vårdnadshavarna. 
Intervjuernas riktning 
bestämdes av de 
upplevelser som 
föräldrarna ville dela 
med intervjuaren. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades, 
kodades och delades 
in i kategorier och 
subkategorier.    

Intervjuerna 
resulterade i sex 
teman: känslor, 
beteenden, coping- 
strategier, upplösning 
av aktiviteter, hälso- 
och behandlingstro, 
svårigheter i skötseln 
av astma samt 
relationen till läkare. 

Vårdnadshavarna 
upplevde att 
hanteringen av 
barnens astma 
underlättades med 
åren då föräldrarnas 
självförtroende 
förbättrades med 
tiden. 

Författare:   
Berg, J., Anderson, N. 
L. R., Tichacek, M. J., 
Tomizh, A. C., & 
Rachelefsky, G. 
Titel:  
''One Gets So Afraid'': 
Latino Families and 
Asthma Management-
An Exploratory Study  
Tidskrift:  
Journal of pediatric 
health care 
Årtal:  
2007 

Att undersöka 
sydamerikanska 
föräldrars upplevelser 
av, och behov i, 
vårdandet av deras 
astmatiska barn.  
 

Studien utfördes i tre 
faser där åtta familjer 
deltog, två 
gruppintervjuer samt 
en individuell intervju, 
där samma frågor 
ställdes. Den andra 
gruppintervjun var till 
för att föräldrarna 
skulle få möjligheten 
att konfirmera att det 
som sagts i tidigare 
intervjuer stämde. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades, 
kodades samt delades 
in i olika teman. 

Teman som ”rädsla - 
jag blev rädd” och 
”upplevelse av 
akutvård - jag blev 
inte tillsagd vad jag 
skulle göra, 
ingenting” samt 
”kunskap - jag visste 
ingenting om astma” 
och slutligen 
”föräldrars alternativa 
strategier/styrkor - vi 
vill göra det som är 
bäst… vi måste vara 
förberedda”, bildades. 

Att ta hand om ett 
barn med kronisk 
astma är stressande 
för alla föräldrar men 
specifikt för 
låginkomsttagare och 
invandrare. Den hjälp 
familjerna fick var 
inte tillräcklig och de 
blev ibland illa 
bemötta av 
sjukvården. 

Författare:   
Callery, P., Milnes, 
L., Verduyn, C., & 
Couriel, J. 
Titel:  
Qualitative study of 
young people’s and 
parents’ beliefs about 
childhood asthma 
Tidskrift:  
British journal of 
general practice 
Årtal:  
2003 
 
 

Att få en inblick I 
vilken syn en grupp 
på tjugofem barn i 
åldern nio till sexton 
år samt deras föräldrar 
har på astma och hur 
de hanterar den. 

Öppna intervjuer på 
en timme där en 
samtalsämnes- guide 
användes, 
vårdnadshavare och 
barn intervjuades var 
för sig. Intervjuaren 
använde sig även av 
rollspelsövningar där 
ungdomarna fick 
uttrycka sig själva.   
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
De analyserades 
utifrån grounded 
theory och databasen 
NUDIST. Data 
kodades och delades 
in i kategorier och 
utefter kategorierna 
formades förklaringar 
till förhållandena 
mellan de olika 
kategorierna. 

Vårdnadshavarna 
angav astmatiska 
symtom utifrån 
effekten de hade på 
det drabbade barnet 
samt resterande 
familjemedlemmar, så 
som känslor och 
beteenden som 
påverkade 
familjelivet. Barnen 
framhävde den 
påverkan astman hade 
på deras vardagliga 
liv, de hinder astman 
innebar. 
Vårdnadshavarna 
samt barnens åsikter 
gällande vissa 
symtom samt 
begränsningar av 
aktiviteter gick vitt 
isär. 

I diskussionen 
framkommer att det är 
av stor vikt att 
vårdpersonal 
uppmärksammar 
skillnaden mellan 
vårdnadshavare och 
barns sätt att se på 
astma. 
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Författare:  
Cashin, G. H., Small, 
S. P., & Solberg, S. 
M. 
Titel: 
The lived experience 
of fathers who have 
children with asthma: 
a phenomenological 
study.  
Tidskrift: 
 Journal of pediatric 
nursing 
Årtal:  
2008 

Att uppnå en 
förståelse om hur det 
är att vara pappa till 
ett barn med astma. 
 

I studien användes 
Van Manens metod; 
en humanvetenskaplig 
ansats som guide i 
forskningen. Detta 
genom en 
hermeneutisk 
fenomenologi. 
Analysmetoden 
innehöll sex steg. 
Åtta pappor till barn 
med astma 
intervjuades. 
 

”Att känna lättnad av 
att veta diagnosen”, 
”att lära sig någonting 
nytt”,” vara vaksam”, 
”leva med oro” samt 
”vara trygg med 
skötseln av astma” var 
de fem teman som 
bildades. 
 

Studien gav en ny 
insikt i hur det är att 
vara pappa till ett barn 
med astma. Studien 
visade vikten av att få 
en diagnos tidigt för 
att underlätta den 
emotionella stress 
som föräldrar utsätts 
för när deras barn blir 
sjuka, detta 
underlättade i 
hanteringen av 
astman. 

Författare: 
 Dalheim- Englund, 
A-C., Rydström, I., & 
Norberg, A  
Titel:  
 Being the parent of a 
child with asthma 
Tidskrift:  
Pediatric nursing 
Årtal:  
2001 

Att beskriva hur det är 
att vara förälder till ett 
barn med astma. 
 

Intervjuer utfördes 
med tolv mammor och 
tolv pappor. Öppna 
frågor ställdes och 
intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Analysen resulterade i 
meningsbärande 
enheter, dessa kodades 
sedan. Subteman 
bildades genom att 
man letade efter 
sammanhang mellan 
koderna, därefter 
kondenserades 
subteman till 
övergripande teman. 

Det övergripande 
temat visade sig vara 
att det är krävande att 
vara förälder till ett 
barn med astma. Att 
beskydda och frigöra 
samt ledsamhet och 
acceptans blev till 
subteman.  
 

Studien visade att det 
är viktigt med 
samarbete mellan 
mamman och pappan 
till ett barn med 
astma. De 
kompletterar varandra 
med acceptans och 
ansvarsfullhet från 
varsitt håll. 

Författare: 
Horner, S. D. 
Titel:  
Catching the asthma: 
family care for 
school-aged children 
with asthma 

Tidskrift:  
Journal of pediatric 
nursing 
Årtal: 
 1998 

Att undersöka hur 
familjer med 
astmatiska barn i 
skolålder förenar 
astmavården i det 
dagliga livet. 
 
 

10 familjer, där minst 
ett av barnen hade 
astma, deltog i en 
process av tre olika 
intervjuer. 2 familjer 
till deltog i den tredje 
och sista intervjun. 
Familjerna bestod av 
12 mammor, 6 pappor 
och en 
gammelfaster/moster. 
Den första och tredje 
intervjun var i 
gruppform för hela 
familjen. Den andra 
var privata intervjuer 
och innefattade även 
friska syskon i 
familjerna. Grounded 
theory tillämpades och 
de transkriberade 
intervjuerna fördes 
samman till 
gemensamma 
upplevelser av astma 
och hantering av 
sjukdomen.  
 

Flera 
underteman/delar av 
förståelse och 
hantering av astma 
identifierades och 
visade på 
erfarenhetens och 
vanans betydelse i att 
kontrollera astman 
och lära sig se sitt 
egna barns 
behov/risker. Det 
handlade om att se till 
föräldern själv, 
samarbete med den 
andra föräldern, 
familjens livsstil och 
barnets signaler för att 
skapa förståelse för 
sjukdomens förlopp 
och få en förmåga att 
förebygga 
astmaanfall. 
 

Astmans betydelse för 
familjen ändrades 
över tid med hjälp av 
kunskap och 
erfarenhet. Astman 
var centrerad hos 
familjen från en 
början, men efter 
kunskapsutveckling 
och träning på 
hantering och 
igenkännande av 
symtom blev astman 
en mindre centrerad 
del för familjen. 
Fokus kunde läggas 
på andra viktiga 
saker, som tidigare 
inte fick plats, och 
familjen blev mer 
sammansvetsad i och 
med att andra 
familjemedlemmar 
fick uppmärksamhet. 
Dessa kom tidigare i 
skymundan när barnet 
med astma hade en 
väldigt centrerad roll i 
familjen. 

Författare:  
Horner, S. D. 
Titel: 
Uncertainty in 
mothers’ care for their 
ill children  
Tidskrift:  

Att presentera 
mammors upplevelser 
av att ha hand om 
deras barn under 
sjukdomsperioder, 
innan de 
diagnostiserats med 

Studien gjordes utifrån 
grounded theory. Tolv 
familjer deltog i tre 
djupintervjuer vardera 
som spelades in, 
transkriberades och 
kodades. Detta 

Den första 
kategoriska koden: 
”Sjukdom som aldrig 
blir bra” har ”att inte 
veta”, ”betrakta 
kampen” och ”att 
tröttas ut” som 

Mammorna famlade i 
mörkret efter svar på 
de problem som 
barnens astma 
skapade. Efter 
diagnosen ställts 
kände de en lättnad, 
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Journal of advanced 
nursing  
Årtal: 
1997 

astma. resulterade i två 
kategoriska koder som 
sedan delades upp i 
självständiga koder. 

självständiga 
kategorier. Den andra 
kategoriska koden: 
”leta efter svar” har 
”utfrågning”, ”pröva 
alternativ” och ”kräva 
uppmärksamhet” som 
självständiga koder. 

de upplevde att de fått 
svar på de frågor de 
hade. 

Författare:  
Jerrett, M. D., & 
Costello, E. A  
Titel:  
Gaining control: 
parents' experiences 
of accommodating 
children's asthma.  
Tidskrift: 
 Clinical nursing 
research  
Årtal:  
1996 

Att beskriva 
föräldrars perspektiv 
på, samt upplevelser 
av, att ta hand om ett 
barn med astma. 
 

Studien gjordes utefter 
grounded theory. 
Djupintervjuer 
utfördes med trettio 
familjer till barn med 
astma, utifrån 
bestämda frågor. Det 
gjordes en andra 
intervju över telefon 
där frågorna var ännu 
mer strukturerade. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
kodades och åtta 
kategorier bildades 
som sedan resulterade 
i fyra mer 
övergripande 
kategorier. 

Att integrera 
hanteringen av 
barnets astma i 
familjens vardag 
visade sig vara det 
största bekymret för 
vårdnadshavarna. Det 
framkom tre faser 
som vårdnadshavarna 
måste genomgå för att 
vara sitt barn till 
hjälp, dessa faser, 
”vara utom kontroll”, 
”vara involverad” och 
”vara i kontroll”. 

Vårdnadshavarna 
lärde sig att 
kontrollera deras 
barns astma bättre och 
bättre och med tiden 
fick astman inte 
längre lika stort 
övertag över familjens 
vardag som den 
tidigare haft. 

Författare:  
Maltby, H. J., 
Kristjanson, L., & 
Coleman, M. E. 
Titel: 
 The parenting 
competency 
framework: learning 
to be a parent of a 
child with asthma. 
Tidskrift: 
International journal 
of nursing 
Årtal:  
2003 

Att beskriva 
innebörden av astma i 
det dagliga livet sett 
utifrån mödrars 
perspektiv 
 
 

Femton intervjuer med 
mödrar till ett eller fler 
barn med astma 
utfördes. Data 
grupperades innan det 
analyserades, 
påståenden 
framhävdes och gavs 
olika innebörder och 
delades ännu en gång 
in i grupper. Utifrån 
detta bildades tre 
teman. 
 

”Namnge astma”,” ta 
sig an verkligenheten” 
samt ”att gå vidare 
trots astman” är de tre 
teman som 
intervjuerna 
resulterade i. 
 

Rädslor, funderingar 
samt behov som 
mödrar såg som 
betydelsefulla i 
vården av deras barn 
framkom av studien. 
Att förstå föräldrars 
kunnighet och relation 
till kronisk sjukdom 
kan vara av stor hjälp 
till vårdpersonal för 
att de ska kunna ge 
det rätta stödet och 
rätt information till 
föräldrar. 

Författare: 
Rydström, I., 
Dalheim-Englund, A-
C., Segesten, K., & 
Rasmussen, B. H. 
Titel: 
Relations governed by 
uncertainty: part of 
life of families of a 
child with asthma. 
Tidskrift:  
Journal of Pediatric 
Nursing. 
Årtal:  
2004 

Att belysa vad som 
händer med relationer 
inom familjen när ett 
barn i familjen har 
astma ur mammors 
perspektiv. 
 

17 mammor deltog i 
ljudinspelade (och 
sedan transkriberade) 
djupintervjuer som 
handlade om 
relationer inom 
familjen (där också 
nära vänner räknades 
in). Mammor valdes 
som språkrör för 
familjen begrundat på 
tidigare forskning. 
Urvalet gjordes av en 
allergisjuksköterska. 
Grounded theory 
användes under 
datainsamling och 
analys för utformning 
av olika dimensioner 
och subkategorier. 

Två olika dimensioner 
av 
relationsförändringar 
uppstod: ”Mammors 
tillgänglighet för 
barnet med astma” 
och ”Mammors 
mindre tillgänglighet 
för annan 
familjemedlem”. De 
två dimensionerna 
fick två subkategorier 
vardera som 
symboliserar de 
konsekvenser ett 
barns astma kan ge en 
familj. 

Studien visade att en 
kronisk sjukdom som 
astma hos ett barn kan 
påverka relationerna 
inom familjen oerhört. 
Känslor som förekom 
var bl.a. osäkerhet, 
oförutsägbarhet, 
kontroll samt brist på 
tid och förståelse. 

Författare:  
Trollvik, A., & 
Severinsson, E. 
Titel: 
Parents’ experiences 
of asthma: process 

Att beskriva nio 
föräldrars alldagliga 
upplevelser med att 
leva med ett barn som 
lider av astma.  
 

De nio föräldrarna 
deltog i djupintervjuer 
(beskrivande och 
exemplifierande 
frågor) som 
transkriberades. 

Fyra övergripande 
teman bildades utifrån 
intervjuerna ”känsla 
av osäkerhet, 
hjälplöshet och 
skuld”, ”behov av 

I studien har vikten av 
en ömsesidig dialog 
mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och 
föräldrar påvisats. 
Detta för att 
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from chaos to coping.  
Tidskrift:  
Nursing and Health 
Sciences. 
Årtal:  
2004 

Föräldrarna blev 
tillfrågade om 
deltagande i studien 
genom ett 
utbildningsprogram 
för föräldrar till barn 
som har astma. En 
fenomenologisk 
innehållsanalys 
användes för att 
analysera resultatet. 

stöd och hjälp från 
hälso- och 
sjukvårdspersonal”, 
”anpassning till 
vardagliga livet” samt 
”utveckling av 
samarbetsstrategier”. 
Den sistnämnda 
mynnade ut i två 
subteman ”pröva på” 
och ”söka 
information”. 

föräldrarna ska få den 
kunskapsutveckling 
som krävs för att ta 
hand om och vårda 
sitt barn med astma.  
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Bilaga 2 - Analys 
 

Nyckelfynd Subtema Tema 
Jag tycker att det är skrämmande och 
jag tror att det är viktigt att få svar på 
alla mina frågor...jag har aldrig sovit 
bra sedan min sons första 
astmaattack...jag var rädd att han inte 
skulle överleva en attack. (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rädsla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Att se sitt barn lida av astma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hon var nära döden, och man är rädd 
att förlora henne… ja, man är rädd som 
sjutton.  (6) 
Rädsla för dödsfall under en 
astmaattack genomsyrade 
diskussionerna när föräldrarna pratade 
om när de blev rädda, oroliga och 
desperata. (9) 
Under astmaattackerna kände sig 
föräldrarna ofta rädd eller panikslagna.  
(11) 
Föräldrarna beskrev hur de blev rädda 
med tanken på att barnet kunde dö.  (9) 
Hon vill verkligen vara med i 
cheerleading men jag är rädd.. eftersom 
det blir så varmt där ute och hon blir 
svettig, hostar och nyser.  (4) 
Jag är så rädd för vad hela situationen 
gör mot honom. Jag menar, jag ser en 
potentiell drogmissbrukare i mitt barn 
eftersom för honom är en drog svaret 
på allt. (4) 
Jag är fortfarande rädd att disciplinera 
honom eftersom jag oroar mig för att 
om han blir upprörd vid disciplinering 
kanske det utgör en ny astmaattack.  
(4) 

 
 
 
 
 
 

Oro 
 
 
 
 
 

Ja, man läser ofta att deras liv kommer 
bli kortare än andras, man kan dö av 
den här sjukdomen. Man kan inte sluta 
tänka på om de en dag kommer bli en 
del av statistiken. Jag har tanken i 
bakhuvudet att risken finns där (6). 
Oro uppkom främst när barnet blev 
akut sjuk (2). 
De oroade sig över att en astmaattack 
kunde ske när som helst, och speciellt 
om de inte skulle vara närvarande när 
barnet fick en astmaattack.  (11) 
Jag blev så ledsen för även jag lider av 
allergier. Jag upplevde det som 
deprimerande att hon utvecklat samma 
sjukdom.  (3) 

 
 
 
 
 

Sorg 

Jag gråter mycket när han är sjuk, för 
jag önskar att jag hade hans smärta.  
(8) 
Jag menar, om du har ett barn, måste 
du ha tillräckligt med styrka, det finns 
ingen annan, du känner att du har det 
största ansvaret själv. (6) 
Att känna sorg är att sörja för det sjuka 
barnets oförmåga att göra alla de saker 
andra barn kan göra, som att gå på bio, 
gå ut och äta på restaurang, och andra 
sådana saker. Sörja över det faktum att 
barnet inte är friskt är också inblandat. 
(6) 
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Senare reflekterade de ofta över om 
barnet skulle kunnat vara friskare om 
de hade flyttat tidigare. (3) 

 
 
 
 

Skuld 

 
 

 Om jag hade städat huset ordentligt 
skulle hon inte ha blivit sjuk. (3) 
Skuld var en ofta förekommande 
känsla som upplevdes under den tiden 
på grund av att några kvinnor menade 
att de hade försenat diagnostiseringen 
av barnet, och då möjligtvis förvärrat 
sjukdomen. (8) 
Osäkerhet om hur en försämring av 
astman skulle utvecklas var en 
betydelsefull orsak till stress, likaså var 
okunskap om astma och rädsla för att 
barnet skulle kunna dö. (11) 

 
 

Stress 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Att ställas inför en ny föräldraroll 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tre föräldrar beskrev hur stressande 
det var att åka till akut en för både dem 
och deras barn. (6) 
Mammorna är osäkra på barnets 
förmåga att klara alla situationer och 
på deras kunskap… så de måste 
försiktigt kontrollera. (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll 
 
 
 

 
 

Jag satt varje lunchrast, på olika 
gömställen för att se om han rökte. Det 
kändes, att spionera på sin son, inte lita 
på honom. (1) 
Ja, man snokar i hennes necessär, jag 
ser om den inte är öppen och då vet jag 
att hon inte tagit sin medicin, och du 
måste kontrollera. (1) 
Man tänker på det konstant, hmm, dag 
för dag frågar man sig själv om han 
tagit sina inhalatorer och man vill hålla 
ett öga på honom utan att “kväva” 
honom, det är en balans. (5) 
Även om papporna var konstant på sin 
vakt över sina barn, så försökte de att 
inte vara överbeskyddande. De ville 
skydda sitt barn från situationer som 
skulle kunna trigga en astmaattack men 
samtidigt tillåta dem att leva ett så 
normalt liv som möjligt. (2) 
Han får mindre tid, mindre 
uppmärksamhet... Och jag tycker att 
det är fel. Jag tycker att det är ett 
seriöst fel. (1) 

 
 

Otillräcklighet 
 Alla mammorna beskrev att de varit 

med om att ha stannat uppe hela nätter 
och bevakat deras barn när de kämpat 
med andningen. (10) 
Barnet kunde vakna upp mitt i natten, 
och föräldrarna kunde sitta vid sängen 
utan att veta hur de skulle göra. (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Okunnighet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer än hälften av de tolv föräldrar som 
hade barn med långvarig astma (mer än 
tre år) uttryckte en okunnighet eller 
förvirring om hur medicinerna 
fungerar.  (2) 
Att inte veta hur man ska göra, att se 
sitt barn sjukt och inte kunna göra 
någonting” (9) 
Deras upplevelser av att ta deras barn 
till akuten besvärade dem och fick dem 
att känna sig otillräckliga att ta hand 
om sitt barn på grund av deras brist på 
kunskap om astma. (9) 
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Det tog mig en lång tid att förstå att 
man var tvungen att gå händelserna i 
förväg istället för att vänta tills han 
blev riktigt dålig. (4) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Att få en ny livssituation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag vet inte tillräckligt om astma, jag 
önskar jag visste mer… Ju mer 
information jag har desto bättre kan jag 
bekämpa sjukdomen och hjälpa mina 
barn. (9) 
Jag hade en grundläggande förståelse 
för astmaprocessen men man behöver 
också information angående mediciner 
och andra saker som jag inte hade (2). 
När astman bryter ut, ökar osäkerheten, 
och när den är stabil, minskar 
osäkerheten. Fortfarande, osäkerheten 
finns alltid där. (1) 

 
 

Osäkerhet 
 Föräldrar kände att de inte visste hur 

de skulle hantera en astmaattack och 
kände sig ständigt osäkra och sårbara. 
(3) 
Familjerna lever till viss del isolerade. 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livsstilsförändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vännerna förväntade sig att familjen 
skulle komma på besök, och 
mammorna förväntade sig att vännerna 
skulle förbereda omgivningen och 
maten så att besöket skulle vara möjligt 
för en familj med astma. (1) 
Föräldrar rapporterade en förändring 
av deras perspektiv på livet. När en 
familjemedlem blir sjuk, förändras 
oftast deras planer. Familjen går ofta 
miste om deras planer, på grund av att 
barnets sjukdom kräver en hel del tid 
och uppmärksamhet. (3) 
Ta initiativ till förändringar i 
omgivningarna för att minska barnens 
kontakt med potentiella utlösare. (4) 
Jag var tvungen att ge upp katten, jag 
tänker inte ge upp att campa. Jag vill 
inte att astman ska förändra våra liv för 
mycket. (7) 
Familjemedlemmar inkorporerade 
förändringar i deras hem och livsstil 
vilka påverkade deras dagliga rutiner. 
(4) 
Föräldrar rapporterade att de kände sig 
obekväma med att bo långt ifrån 
sjukvårdsinstanser, och de slutade att 
åka på turer till isolerade platser. (11) 
Det kräver noggrann planering av 
allting... Du kan inte gör något när 
humöret faller på, eller du kan säga att 
humöret inte spelar så stor roll. (6) 
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