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Abstrakt 
En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk 
och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna 
studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som 
drabbas av en traumatisk händelse. Studien har en kvalitativ design och syftet 
uppnåddes genom att analysera en självbiografi enligt en kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att pendla mellan 
hopp och förtvivlan; Att känna ensamhet och rädsla; Att känna skuld och ilska 
över att inte kunna skydda sitt barn; Att känna en sorg över att livet inte blev 
som det var tänkt; Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att 
livet blir ljusare. Resultatet visade att föräldern i studien var av stort behov 
av information och hopp. Hon upplevde ensamhet och en djup sorg över det 
liv som inte blev. Genom denna studie kan sjuksköterskor få en förståelse för 
det trauma en förälder upplever när deras barn drabbas av en allvarlig olycka. 
Förslag på vidare forskning kan vara hur föräldrar påverkas långsiktigt av att 
leva med ett barn som drabbats av ett trauma. 

 
 

Nyckelord: Traumatisk händelse, föräldrar, upplevelser, omvårdnad, 
kvalitativ innehållsanalys, narrativer 
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En traumatisk händelse är när något oväntat och plötsligt sker som orsakar fysisk och psykisk 

skada (Cullberg, s. 19, 2006). En potentiell traumatisk händelse kan uppstå när som helst och i 

olika former, såsom vid kroppsskada, dödsfara, vittnesupplevelser, hjälplöshet, omöjliga val 

och kränkningar. Likväl kan ett allvarligt medicinskt tillstånd hos en nära familjemedlem 

betraktas som en traumatisk händelse (Bakker, Van der Heijden, Van Son & Van Loey, 2013). 

Sjukdom och traumatiska händelser drabbar inte bara den som är sjuk, utan påverkar en hel 

familj. När en akut situation inträffar hinner vare sig de drabbade eller deras 

familjemedlemmar mentalt förbereda sig på det inträffade. Beroende på hur allvarligt sjukt 

eller skadat ett barn är, föräldrars uppfattning av situationen, liknande erfarenheter, samt stöd 

från omgivningen, påverkar det hur väl föräldrar hanterar den uppkomna situationen (Kruger, 

1992). Tidigare studier har visat att när en traumatisk händelse inträffar plötsligt och oväntat 

påverkas den fysiska och mentala hälsan i större omfattning. Sorgen blir mer långvarig och en 

mer skadlig stress kan påvisas, vilket i sig kan leda till ett långvarigt depressivt tillstånd. 

Komplicerade sorgereaktioner bland närstående efter en traumatisk händelse var nästan lika 

frekventa som posttraumatiska stressreaktioner. De högsta nivåerna av psykisk stress fanns 

bland de som hade förlorat ett barn (Johannesson, Lundin, Hultman, Lindam, Dyster-Aas, 

Arnberg & Michel, 2009). 

 

Skador till följd av exempelvis olycksfall är vanligt förekommande bland barn och enligt 

Socialstyrelsen omkom 49 barn till följd av en skadehändelse år 2016. Drygt 15 500 barn blev 

av samma orsak inlagda på sjukhus och uppskattningsvis 140 000 barn behandlades på en 

akutmottagning. Olycksfall utgjorde hälften av skadehändelserna bland omkomna barn och 86 

procent av dem som lades in på sjukhus (Socialstyrelsen, 2016). Detta innebär att många 

föräldrar påverkas av sina barns skador med påföljande sjukdom och eventuell 

funktionsnedsättning.  

 

Enligt Cullberg (2006, s. 143-154) kan personer som utsätts för traumatiska händelser drabbas 

av psykiska konsekvenser i form av en kris. Krisen beskrivs utifrån fyra olika faser; chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas samt nyorienteringsfas. Chockfasen kan pågå ett ögonblick upp 

till några dygn och innebär många känslomässiga och starka reaktioner. En förälder i chock 

kan utåt sett verka samlad, men under ytan råder kaos och det kan vara svårt att nå fram och 

ge information. Reaktionsfasen inleds när det är möjligt att ta in det som skett, vilket kan 

framkalla känslor som ångest, rädsla, förnekelse, skuldkänslor, sorg och skam. Olika 

försvarsmekanismer aktiveras för att klara av att konfrontera den smärtsamma verkligheten, 
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exempelvis förnekelse, isolering och bortträngning av känslor. Reaktionsfasen pågår några 

veckor till månader innan den övergår till bearbetningsfasen som håller i sig sex till tolv 

månader. En mer positiv syn på livet framträder, men kan kantas av både glädje och 

nedstämdhet. Nyorienteringsfasen har inget slut, personen lär sig leva med det som hänt likt 

ett ärr som alltid kommer göra sig påmind och bli en del av livet. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig funktion att fungera som stöd i mötet med 

personer i kris. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014) är 

sjuksköterskors ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskor ska ha kompetens att etablera en förtroendefull relation med patient 

och dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, SSF). Genom ett gott bemötande lägger vårdpersonalen grunden för en 

trygg och respektfull relation och genom att bekräfta upplevelser och känslor läggs grunden 

för en framgångsrik krishantering (Kavan, Guck & Barone, 2006). Fegran och Helseth (2009) 

beskriver vikten av sjuksköterskors nära relation till föräldrar, samt beskriver emotionell 

stöttning som en central del av deras arbete. Sjuksköterskor måste vara medvetna om de olika 

reaktioner föräldrar kan genomgå när ett barn blir allvarligt sjuk för att kunna underlätta och 

sätta in rätt åtgärder. De omständigheterna som en allvarlig sjukdom medför kan få dem att 

omdefiniera sin roll som förälder menar Mooney-Doyle, Deatrick, Ulrich, Meghani och 

Feudtner (2018). Det mest betydelsefulla är att barn känner sig älskade, samt att föräldrar får 

stöd att hantera sjukdomen och dess konsekvenser. Enligt en studie av Björk et al. (2009) 

upplevde föräldrar till barn med en allvarlig sjukdom stöd genom en meningsfull dialog med 

sjuksköterskan, samtidigt som de upplevde avsaknad av stöd när de inte kände sig sedda och 

bekräftade av vårdpersonalen.   

Sjuksköterskor spelar en viktig roll när det kommer till att hjälpa föräldrar att förstå den 

situation och det tillstånd deras sjuka barn befinner sig i. Enligt Bedells och Bevans studie 

(2015) bör föräldrar delta i vården och omvårdnaden av sitt barn. Sjuksköterskor bör vara 

tydlig med att förklara deras och föräldrarnas olika roller i omvårdnaden av barnet, då 

föräldrarnas bakgrund och egna livserfarenheter kan ha betydelse för hur de uppfattar sin roll. 

Björk et al. (2009) beskriver när ett barn i en familj blir allvarligt sjukt är det av yttersta vikt 

att vården har ett familjecentrerat perspektiv på omvårdnaden eftersom föräldrars fysiska, 

känslomässiga och sociala problem kan påverka barnets mående. Får föräldrar rätt stöd kan de 

i sin tur stödja sina barn. Resultatet från Fegran och Helseth (2009) studie visar på att 
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sjuksköterskor upplever interaktion med föräldrar som den mest utmanande delen av sitt 

arbete. För att kunna ge stöd till föräldrar vars barn drabbats av en traumatisk händelse krävs 

det att deras upplevelser tas till vara på och synliggörs. Dessa upplevelser kan ligga till grund 

för hur vården kan ge ett anpassat stöd till föräldrar för att främja deras välbefinnande.  

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som 

drabbas av en traumatisk händelse.  

Metod  
En kvalitativ metod används för att få en djupare beskrivning av personers upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Jmf Holloway & Wheeler, 2010, s .3). För att svara på studiens 

syfte valdes att analysera ett narrativ. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012, s. 171-173) är en 

narrativ analys passande för att få kunskap om hur en människa upplever hälsa och ohälsa, 

lidande och vård. Biografier innehåller ofta detaljerade och komplexa beskrivningar av 

personer vardag och subjektiva upplevelser och utgör därför ett intressant material i ett 

vetenskapligt syfte. 

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen genomfördes i referensdatabasen Libris, som är en nationell söktjänst för 

att finna titlar från bibliotek i Sverige (Libris, 2013). För att hitta relevant litteratur som 

svarade på studiens syfte gjordes en fritextsökning med sökordet “livshändelse*”. Ett asterix 

lades till för att få med alla ord med varierande ändelser. Sökningen gav 145 antal träffar. 

Därefter begränsades sökningen till språk: svenska, typ: bok, ämne: biografi och genealogi, 

vilket gav fyra träffar, redovisas i tabell 1. De återstående böckerna granskades genom att läsa 

innehållsbeskrivning och efter att ha bedömt att tre av fyra inte svarade mot syftet blev 

således Wågbergs (2018) bok den som valdes ut för analys.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

Databas Sökord  Avgränsning Antal 
träffar 

Utvalda 
böcker  

LIBRIS Livshändelse*  145  

  + svenska 59  

  + bok 54  

  + biografi/genealogi 4 1 

     

     

     

Kontext  

Urvalet bestod av en självbiografi, Himlen måste sakna en ängel av Linn Maria Wågberg, en 

mammas berättelse, upplevelser och känslor kring hennes sons drunkningsolycka när han 

paddlade kanot på ett konfirmationsläger. Sonen var kliniskt död i sex timmar och hade en 

kroppstemperatur på 14,5 grad, ingen människa har någonsin överlevt en så låg 

kroppstemperatur tidigare. Boken bestod av 49 korta kapitel i dagboksformat där Wågberg 

(2018) beskrev vad hon gick igenom under knappt två år med start från den dagen då olyckan 

inträffade. Första kapitlet beskrev när hon får det samtal som ingen förälder vill få och hur 

hennes värld rasar samman. I boken får vi sedan följa hennes kamp för sin son och hans 

makalösa återhämtning. Boken skildrar också hur den ansträngda relationen till sonens pappa 

påverkar hennes mående, på grund av skilsmässan ett år innan, samt det dåliga samvetet hon 

har för de två andra syskonen.  

Analys  

Biografin analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. En manifest ansats innebär att arbetet sker 

så textnära som möjligt för att undvika tolkningar av texten. Analysen inleddes med att 

materialet lästes igenom ett flertal gånger var för sig av de båda författarna för att sedan 

tillsammans extrahera meningsenheter som svarade mot syftet. Textenheter plockas sedan ut 

som svarar mot syftet, det kan vara ett ord, mening eller stycke som är relaterade till varandra. 

Totalt valdes 284 textenheter ut till studien. Därefter sker en kondensering av textenheter för 
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att hitta kärnan och minska texten, viktigt är att kvaliteten i texten bibehålls (Graneheim & 

Lundmans, 2004). När kondenseringen är klar börjar kategoriseringen. För att underlätta 

kategoriseringen kan kodord användas som är en slags rubriksättning för textenheten. 

Sammanlagt resulterade analysen i 35 olika kodord. Ett exempel på kodord kunde vara “Att 

hoppas att han lever” vilket gav kodordet “Hopp”. Kategoriseringen inleddes med att föra 

samman de kondenserade textenheter som hade ett gemensamt kodord. En kategori ska vara 

fullkomlig och ska inte gå att arbeta mer på. Kategorierna som slutligen arbetats fram ska vara 

fristående från varandra och innehållet i en kategori ska inte kunna passa in i någon annan 

kategori. Utifrån de kategorier som framkom av kodorden, granskades data utifrån likheter 

och skillnader tills det inte gick att finna fler och det resulterade i fem slutliga 

huvudkategorier.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem huvudkategorier som redovisas i tabell 2. Varje kategori beskrivs 

med löpande text med citat från självbiografin för att tydliggöra varje kategoris innehåll. 

 

Tabell 2 Översikt kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan 

Att känna ensamhet och rädsla 

Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn 

Att känna en sorg över att livet inte blev som det var tänkt 

Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att livet blir ljusare 

 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan 

Wågberg (2018) beskrev att hon kände förtvivlan när samtalet om att sonen råkat ut för en 

olycka kom. När ingen kunde svara på om hennes son levde, var han befann sig eller vad som 

egentligen hade hänt upplevde hon att livet rasade samman. Hon beskrev en känsla av 

overklighet i att vara ovetandes om hennes son dött eller skadats allvarligt och önskade att 

någon skulle säga att det inte hänt på riktigt. 

 
Nej. Det är för mycket. Inom mig har jag krupit ihop i fosterställning och håller för ögon och öron. Jag 
klarar inte det här. Rummet gungar och jag måste sjunka ner på golvet och känna det kalla, hårda 
underlaget mot mina händer och min kropp (Wågberg, 2018, s. 32).  
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Flygvärdinnorna på planet frågar om vi vill ha te eller kaffe och jag tittar på dem oförstående. “Te eller 
kaffe?” Hur menar de då? Vad betyder det ens? Och vem bryr sig när Leo kanske dör just i den här 
sekunden? (Wågberg, 2018, s. 17). 

 

Vid ankomst till sonen beskrev Wågberg (2018) honom som nästintill oigenkännlig på grund 

av sitt sjukdomstillstånd. Detta medförde en känsla av hopplöshet, en känsla av att det aldrig 

kommer gå vägen. Men när hon berörde sonen kände hon en närhet, att han fortfarande fanns 

kvar och då väcktes ett hopp. I samtal med läkarna och sjuksköterskorna försökte hon läsa av 

deras ansikten för att kunna urskilja hopp, men hon såg bara tyst empati. Detta ledde till att 

känslan av hopplöshet återigen infann sig. Wågberg (2018) beskrev att hon behövde få ärlig 

information från vårdpersonalen samtidigt som hon behövde få veta hur illa det kunde gå.  

 
Man är helt enkelt beroende av andra människors hopp när katastrofen drabbar en. Jag önskar att det är 
något vi minns när vi möter människor i sorg och kris. Inte ge några falska förhoppningar eller 
överdriven optimism. Det hade jag aldrig kunnat ta till mig i alla fall (Wågberg, 2018, s. 178).  

  

Wågberg (2018) beskrev att hon kände rädsla och nervositet inför uppvaknandet, eftersom 

ingen kunde säga om sonen skulle vara sig lik, om han skulle känna igen sina föräldrar eller 

om han överhuvudtaget skulle vakna. Uppvaknandet ledde till en storm av känslor, en otrolig 

lättnad och en kamp för att göra vad som helst för sin son började.  

 
Han vänder sig mot mig, flackar med blicken för att sedan stadigt se in i mina ögon. Så säger han: 
“Mamma, mamma jag vill ha glass! Jag är så sugen på glass”. Hon skrattar och gråter om vartannat. 
Pappan likaså. En av läkarna drar häftigt efter andan. Sköterskorna jublar och en av dem applåderar 
(Wågberg, 2018, s. 36). 

 

Att känna ensamhet och rädsla 

Wågberg (2018) som var frånskild från sonens pappa beskrev sig sakna någon att dela 

framsteg, sorg och oro med. Han var den enda som fullt ut kunde dela hennes upplevelse och 

som älskade sonen lika mycket som hon. “Förenade av kärleken till ett skadat barn, förenade 

av kärleken till varandra, av gemensamma minnen som är starkare än drömmen om en annan 

framtid” (Wågberg, 2018, s. 154). Även om de efter olyckan kommit varandra närmare 

beskrev hon sig känna en ensamhet.  

 

Wågberg (2018) beskrev känslan av att inte räcka till som förälder och hon upplevde att hon 

hade åsidosatt syskonen. Likaså upplevde hon känslor av skuld på grund av alla de tårar hon 

gråtit inför barnen under en stor del av deras uppväxt. Hon kände en rädsla över att när barnen 
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blivit äldre skulle de tycka att hon varit alltför självupptagen och sörjt för mycket. Samtidigt 

såg hon det som en gåva till sina barn, att det var okej att visa glädje och sorg framför andra. 

Wågberg (2018) beskrev känslan av hjälplöshet och rädsla inför att förlora den son hon fått 

behålla. Samtidigt var han inte den son hon en gång haft och den sonen skulle hon aldrig få 

lära känna.  

 
Han har berättat att han ofta önskat att han inte överlevt men att han aldrig tänkt på att aktivt ta sitt liv. 
Och jag kan så väl känna igen mig i den känslan. Ibland orkar man inte leva även om man inte 
nödvändigtvis vill ta sitt liv (Wågberg, 2018, s. 183). 

 

Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn 

Wågberg (2018) beskrev känslan av skuld över att hon inte lyssnade på sin son samt att det 

var hennes beslut att skicka iväg honom på lägret mot hans vilja. Att vara långt ifrån sitt barn 

och att inte finnas där för honom vid olyckan, var en källa till skuld och framkallade känslor 

av att ha misslyckats som förälder. “Det enda som alltså i sann mening var viktigt i mitt liv - 

det misslyckades jag med. Jag kunde inte skydda min son från katastrofen. Istället skickade 

jag honom rakt in i den” (Wågberg, 2018, s. 52).  

För att stå ut med skulden och försöka sona det faktum att hon inte var där när olyckan 

inträffade, tvingade hon sig att återuppleva olyckan, genom att besöka olycksplatsen och gå 

igenom bilderna och händelseförloppet i detalj. Wågberg (2018) kände att så länge hon inte 

erkände skulden och bad sin son om förlåtelse kunde hon inte gå vidare. Samtidigt beskrev 

hon att skulden alltid kommer finnas med resten av livet, hur irrationell den än är och att hon 

kommer behöva lära sig att förhålla sig till den. Hon upplevde en orättvisa i att just hennes 

son drabbats och det i sin tur påverkade hennes gudstro. “Jag tror på Gud. Men jag har varit så 

osams med Gud om det här. Många är de nätter då jag skrikit ut min ilska över det som har 

hänt” (Wågberg, 2018, s. 103). 

Wågberg (2018) arbetade på samma arbetsplats som den ansvarige för olyckan och hon 

beskrev hur det dränerade henne på kraft. Hon beskrev en ilska och raseri över att ingen ville 

kännas vid och ta ansvar för olyckan och kände ett behov att visa de ansvariga för olyckan hur 

deras liv blev efteråt. “För ingen vill bära sin del av skulden. Ta sin del av ansvaret. Ingen vill 

säga: “Förlåt, vi gjorde fruktansvärt fel” (Wågberg, 2018, s. 192). Samtidigt insåg hon att hon 

blev tvungen att försöka försonas och släppa taget om ilskan för att kunna rikta kraften och 

dra nytta av den för att kunna gå vidare.  
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Att känna sorg över att livet inte blev som det var tänkt 

När årsdagen efter olyckan närmade sig beskrev Wågberg (2018) en enorm orkeslöshet. 

Under långa perioder kände hon varken tro eller hopp, mycket blev meningslöst och hon 

upplevde sig oförmögen att av egen kraft ta sig upp. “Jag sjunker ner i ett svart hål och kan 

för mitt liv inte förstå hur jag ska hitta kraften att fortsätta” (Wågberg, 2018, s. 149). Hon 

beskrev att hon kände rädsla över att inte orka hjälpa och finnas där för sin son. Samtidigt gav 

sonen uttryck för att han inte ville leva, något som gjorde henne skräckslagen, även om hon 

kände igen sig själv i sonens känsla. Olyckan satte fysiska spår hos sonen, men det värsta 

upplevde Wågberg var sådant som inte syntes utanpå. Wågberg (2018) beskrev sorgen över 

allt som sonen tvingats gå igenom, allt som förändrat och begränsat han.“ Jag vet inte vad jag 

ska säga eller göra för att motivera honom att fortsätta leva. Så jag bara älskar honom så 

mycket jag förmår” (Wågberg, 2018, s. 110). 

Längtan efter att livet skulle återgå till hur det var innan olyckan var återkommande, likaså 

önskan om en vardag och ett bekymmerslöst liv. Wågberg (2018) hoppades och önskade att 

någon skulle kunna ge besked om när allting skulle bli som vanligt. Hon beskrev att när hon 

trodde att sorgen hade mattats av, kunde hon plötsligt kastas tillbaka till jobbiga minnen och 

tankar om att livet inte blev som det var tänkt. Hon fick inte grepp om sorgen som hela tiden 

ändrade karaktär. Wågberg (2018) beskrev sitt liv som en film betraktat från avstånd. “Likväl 

pågår det hela tiden – vårt liv efter döden. Inte som det var tänk. Inte som det kunde varit. 

Men ett annat” (Wågberg, 2018, s. 200). Hon upplevde att det enda sättet var att ta sig igenom 

sorgen och att sorgen måste få finnas. Hon upplevde ett behov av att acceptera sorgen, att få 

sörja på sitt eget sätt och tillåta sorgen att ta tid. Samtidigt beklagade hon sig över sorgen och 

de förluster de alla fått genomlida på grund av olyckan. “Ett år av sorg, bedrövelse, oro, ilska, 

rädsla, besvikelse, glädje, tacksamhet, kärlek” (Wågberg, 2018, s. 144).  

 

Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att livet blir ljusare 

Wågberg (2018) upplevde sig totalt förändrad efter olyckan, omdefinierad som person. 

Olyckan medförde insikten om att livet är skört. Vad som helst kan hända och den insikten 

medförde en känsla av tacksamhet för alla de dagar när det inte hände något hemskt. “När 

döden hotar är det så lite av det man fyller sitt liv med som verkligen är viktigt. Man behöver 

lite mat, kläder och en trygg plats att vara på med de man älskar” (Wågberg, 2018, s. 135). 

Wågberg (2018) beskrev det som viktigt att inse att sorgen finns i samförstånd med glädjen 

och att dessa känslor kommer växla och gå in i varandra. Hon insåg att livet består av 
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motgångar och framgångar och att hon inte ska ge upp trots tufft motstånd. Känslan av lycka 

infann sig över de framsteg som sonen gjorde och över att de fortfarande var tillsammans, det 

gjorde att livet kändes lite ljusare. Genom att uppskatta vardagens ljusglimtar upplevde hon 

lycka och en känsla av hoppfullhet infann sig. Wågberg (2018) längtade till den dagen då 

olyckan och konsekvenserna efter den inte var fullt så påtagliga. “Min förhoppning är att 

prövningarna blir färre och färre och mindre utmanande i och med att tiden går” (Wågberg, 

2018, s. 217). 

Wågberg (2018) beskrev hur hon sakta lyckades släppa taget om ilskan och besvikelsen. 

Sorgen över det som gick förlorat fick leva tillsammans med den gränslösa lyckan och 

tacksamheten för det som överlevde. Att tänka att – ”just nu är det så här” eller “just nu mår 

jag så här” (Wågberg, s. 165) upplevde hon underlättade. Hon fick resignera för det faktum att 

allt tar sin tid. Hon slutade kämpa emot och förneka och började istället acceptera sin 

situation. Hon upplevde att det var lättare att tänka att det fanns ett slut på eländet, även om 

det var bortanför hennes kontroll. 

Wågberg (2018) fann att den enda meningen med olyckan var att dela med sig av sin historia. 

Genom att skriva och berätta fanns en förhoppning att kunna skänka andra personer hopp, 

vilket genererade i känslor av styrka och gemenskap. “Jag vill att miraklet Leo får vara ett 

sådant livgivande hopp för andra. JAG vill ge ett sådant hopp” (Wågberg, 2018, s. 179). 

 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas 

av en traumatisk händelse. I resultatet framkom olika känslor och upplevelser vilket 

resulterade i fem slutliga kategorier: Att känna hopp och förtvivlan; Att känna ensamhet och 

rädsla; Att känna skuld och ilska över att inte kunna skydda sitt barn; Att känna en sorg över 

att livet inte blev som det var tänkt; Att kunna hantera den nya livssituationen och känna att 

livet blir ljusare.    

 

I resultatet framkom det att sonens olycka leder till känslor av förtvivlan och overklighet hos 

mamman. Trots känslan av hopplöshet framkommer det att hon återfår tilltron till framtiden i 

mötet med hoppfulla men realistiska läkare och sjuksköterskor. Kinrade, Jackson och Tomnay 

(2009) beskriver i sin studie att det är betydelsefullt att sjuksköterskor inger hopp, förmedlar 

trygghet och värme till närstående. Detta görs bäst genom att ta reda på vad närstående har för 
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behov i form av stöd och tröst, god information eller möjlighet att vara nära den sjuke. Därtill 

är det också betydelsefullt för närstående att de får ärliga svar på frågor rörande den sjuke. 

Det framkom även i vår studies resultat att mamman har behov av att få ärlig information från 

läkarna. Enligt Kirk, Fallon, Fraser, Robinson och Vassallo (2015) har föräldrar ett stort 

behov av information och emotionellt stöd när deras barn drabbats av sjukdom, samt att de 

värderar sjukvårdspersonalens öppenhet och ärlighet. Hoppet ska vara centralt när 

sjukvårdspersonal ger information, då föräldrar hanterar osäkerhet i det initiala akuta skedet 

genom att utveckla och behålla en känsla av hopp. Även om föräldrar värdesätter att få 

information på ett öppet och ärligt sätt, är det viktigt för dem att den informationen som ges 

görs på ett sätt där föräldrarna får behålla en känsla av hopp. Vårdpersonal ska vara medvetna 

om att föräldrar har ett omättat behov av information, samtidigt som det kan vara svårt att ta 

emot information i det initiala akuta skedet. 

 

I resultatet framkom att mamman upplever en känsla av ensamhet när familjens livssituation 

förändras efter olyckan. För att stödja föräldrar i deras omvårdnad av det kritiskt sjuka barnet 

talar Coats (2018) om att sjuksköterskor ska ge en familjecentrerad vård för att minska stress 

och konflikter, samt förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och familj. 

Sjuksköterskor har mest kontakt med familjen och kan se till hela deras emotionella behov i 

den kritiska situation de befinner sig i. De kan stödja familjen i kommunikationen med 

läkarna och göra informationen mer lättförståelig. Läkare och sjuksköterskor ska arbeta för att 

inte öka den stress och oro som föräldrar redan känner genom att kommunicera på fel sätt, 

vilket kan leda till att traumat efteråt blir än större menar Forinder och Norberg (2010). 

Författarna till den här studien menar därför att information är viktigt och ska ges på ett 

empatiskt sätt, samt utgå från föräldrars behov. Detta för att föräldrar ska vara mottagliga och 

redo för att ta emot information.  

 

I denna studies resultat framkom också att mamman menar att hon och pappan är de enda som 

fullt ut kan dela upplevelsen av att vara förälder till ett allvarligt sjukt barn. Forinder och 

Norberg (2010) belyser i sin studie att föräldrar kan känna ensamhet och brist på stöd från den 

andra föräldern när deras barn drabbas av en allvarlig sjukdom, vilket i sin tur kan öka känslor 

av emotionell stress och ensamhet. Stöd från vänner och familj kan hjälpa, även om de aldrig 

helt kan förstå och sätta sig in i vad föräldrarna går igenom. I vår studies resultat framkom att 

vara frånskild från barnets far ökade känslan av ensamhet hos mamman. Upplevelsen av 

socialt stöd eller brist på det, kan påverka det psykiska måendet i positiv eller negativ 
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riktning. Stöd kan förebygga emotionell stress, samtidigt som brist på stöd från den sociala 

omgivningen kan leda till depressiva tankar. Många upplever att familj, vänner och till och 

med den andre föräldern inte förstår deras reaktioner och därmed inte förmår att stötta dem på 

rätt sätt. När de är i störst behov av socialt stöd är de också som mest sårbara för om det 

uteblir (Forinder & Norberg 2010). Donaldson-Andersen (2017) beskriver att sjuksköterskor 

kan uppmuntra föräldrar att prata om det som har hänt i terapeutiskt syfte. Exempelvis genom 

att dela med sig av tankar till anhöriga, någon som står dem nära eller sjukvårdspersonal, 

skriva dagbok eller att prata offentligt om deras upplevelse. Författarna till den här studien 

menar därför att sjuksköterskor ska uppmuntra föräldrar till att söka emotionellt stöd hos en 

eller flera personer som de känner sig bekväma att öppna upp sig för. Den emotionella 

stressen kan på så sätt minska och detta kan bidra till att det psykiska måendet går åt en 

positiv riktning.     

 

I resultatet framkom att mammans upplevda sorg är mångdimensionell och att den yttrar sig  

både kroppsligt och mentalt. Trots att sonen överlever infinner sig en genomgripande sorg 

över allt sonen fått genomlida och över att sonen är förändrad efter olyckan. Samma känslor 

framkommer tydligt i en studie av Brown, Whittingham, Sofronoff och Boyd (2013) där 

föräldrar till barn som drabbats av hjärnskador beskriver hur de upplever sig berövade på 

möjligheten att få lära känna det barn som fanns innan skadan. Detta liknas med att förlora ett 

barn. Vidare beskrivs hur föräldrars känslor av sorg efter det initiala akuta skedet fortsätter att 

upplevas med samma intensitet och så småningom utvecklas till kronisk sorg. I studiens 

resultat beskrivs en återkommande sorg över det liv som inte blev som mamman föreställt sig 

och hur sorgen hela tiden gör sig påmind. Gordon (2009) beskriver kronisk sorg som ett 

normalt sorgesvar i samband med en pågående livsförlust som är permanent. Enligt Coughlin 

och Sethares (2017) är bidragande orsaker till kronisk sorg; att se sitt barn komma efter andra 

barn; att bli påmind om sådant barnet inte längre förmår att utföra och barnets oförmåga att 

uppnå förväntade milstolpar i den normala utvecklingen. Mamman i studiens resultat 

beskriver hur hon på årsdagen inser att sonen inte gjort de framsteg hon hoppats och förväntat 

sig och hon beskriver att hon sjunker djupare ner i sorgen. Gordon (2009) beskriver att en 

förälder som upplever kronisk sorg och inte får tillräckligt stöd för att hantera situationen, 

löper risk för att den kroniska sorgen blir ett patologiskt sorgetillstånd som liknar en 

depression. Författarna till den här studien menar att det är viktigt att sjuksköterskor är 

medvetna och har kunskap om att sorgen kan övergå till ett kroniskt tillstånd, för att i tid 

kunna ge föräldrar de bästa förutsättningarna att hantera och bearbeta sorgen.  
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I denna studies resultat skildrar mamman en smärtsam skuld över att hon skickar sin son rakt 

in i olyckan och fastän hon är medveten om den irrationella skulden, upplever hon det svårt 

att släppa taget om den. Brown et al. (2013) samt Egberts, Van de Schoot, Geenen och Van 

Loey (2017) beskriver hur känslor av skuld och ilska är vanligt förekommande hos föräldrar 

vars barn drabbats av en allvarlig olycka. Föräldrar uttrycker känslor av skuld över händelsen 

som orsakade skadan, över personer som var involverad i olyckan, samt diffusa känslor av 

ilska som saknar måltavla eller anledning. I studiens resultat framkom att mamman upplever 

det som att hon misslyckats som förälder då hon inte försäkrade sig om säkerheten på lägret. 

Något som Egberts et al. (2017) bekräftar i sin studie då föräldrar upplever att de misslyckats 

med att skydda sitt barn och därför känner sig ansvariga för olyckan. Författarna till den här 

studien menar därför att det är av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om att det är vanligt 

att föräldrar skuldbelägger sig själva i liknande situationer och hur dessa känslor påverkar 

föräldrars mående och förmågan att hantera situationen. Sjuksköterskor kan med 

utgångspunkt från föräldrars situation och behov stödja dem till att ta kontakt med andra med 

liknande erfarenheter. 

 

Resultatet visar att mamman upplever olyckan som en livsavgörande händelse som förändrar 

och omdefinierar henne som person. Känslor av sorg och hopplöshet blandas med känslor av 

lycka, tacksamhet och ger insikt om vad som är betydelsefullt i livet. En transition beskrivs 

som en övergång från ett stadie till ett annat och kan överföras till mammans förmåga att 

hantera och acceptera den nya livssituationen (Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006). 

Livskriser och förluster kan tvinga fram förändring och anpassning, samt medföra nya sätt att 

leva på vilket kan förstås utifrån Kralik et al. (2006) beskrivning av transitionsprocessen. En 

transition kännetecknas av en ständigt pågående process som kan ta lång tid och där 

människan i kris strävar efter ett nytt sätt att hantera sitt liv och de förändringar sjukdom och 

skada medfört. Enligt Meleis, Sawyer, Hillfinger och Schumacher (2000) krävs en 

medvetenhet för att en person ska finna mening och känna sig tillfreds med livets nya 

förutsättningar. Att vara medveten om processen och känna samhörighet med vårdpersonal är 

en viktig del i en framgångsrik transition. 

 

Brown et al. (2013) beskriver hur svårt det kan vara för föräldrar att acceptera situationen, 

trots att det gått flera år sedan deras barn ådragit sig hjärnskador. Acceptans kännetecknades 

av att leva i nuet, att se fram emot framtiden och att anpassa sig till den nya situationen. 
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Acceptans är viktigt för att kunna hantera livet och gå vidare. För att stödja personer mot 

acceptans menar Kralik et al. (2006) att det är viktigt att det finns kunskap om 

transitionsprocessen. För att kunna hjälpa dessa personer krävs att sjuksköterskor förstår att 

processen är en anpassning till förändring, snarare än en återgång till ett befintligt tillstånd. 

Varje process börjar med ett slut, vilket betyder att människan måste släppa på bekanta sätt att 

vara i en värld som definierar vem de är. Detta är särskilt viktigt för sjuksköterskor, som ofta 

stödjer personer som på grund av sjukdom tvingas till förändring. Sjuksköterskor kan hjälpa 

att identifiera förändringar som framtvingas av sjukdomen och därefter söka nya möjligheter 

(jfr. Brown et al., 2013). 

 

Det framkom i resultatet att det skänker mamman en känsla av meningsfullhet genom att 

berätta och skriva om den traumatiska upplevelsen. Hon känner tillfredsställelse av att dela 

med sig av sin upplevelse genom att skänka hopp till andra i liknande situationer samt 

upplever en känsla av gemenskap. Davis et al. (2000) ger förslag på olika sätt att finna 

mening, exempelvis genom att skriva, att sätta upp nya mål eller att göra något för någon 

annan. Personer som drabbats av förlust, uppmanas att skriva om hur förlusten påverkar deras 

liv. Genom skrivandet kan tankar och känslor organiseras, vilket kan generera i en känsla av 

kontroll och sammanhang.  

Författarna till den här studien menar att sjuksköterskor har ett viktigt ansvar att stödja 

föräldrar till att hitta mening, acceptans och underlätta en transitionsprocess, samtidigt som att 

de bör vara medveten om att det är högst individuellt hur lång tid det tar.   

 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2012, s. 171) är datainsamling från narrativer en passande metod för att samla 

in data till en kvalitativ studie, då de ger detaljrika och unika berättelser som utgår från 

människans livsvärld. Detta styrker studiens val av metod då data samlades in från en 

självbiografi där den unika personens upplevelse var i fokus. Analysen av resultatet gjordes 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats då den ansågs vara passande 

att svara på studiens syfte. För att säkerhetsställa forskningsresultatets trovärdighet har 

begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet, samt överförbarhet utvärderats. Dessa 

begrepp bör utvärderas var för sig, likaså bör de ses i sitt sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Pålitlighet innebär att studien är metodisk och trovärdig. Analysprocessen och metoden ska 
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vara tydligt beskrivet, samt vara lätt att följa och förstås av den som tar del av arbetet så att 

forskning på liknande sätt kan bedrivas (Holloway & Wheeler, 2010, s 302-303). I denna 

studie har pålitligheten säkerhetsställts genom en tydligt beskriven analysprocess och 

metoddel. För att ytterligare säkerhetsställa pålitligheten har materialet under studiens gång 

granskats och bearbetats av utomstående, genom handledning och opponering. Urvalets 

storlek, då studien enbart baseras på en självbiografi, kan ses som en svaghet. Pålitligheten 

hade kunnat stärkas ytterligare ifall fler självbiografier analyserats och integrerats. Likaså kan 

författarnas begränsade erfarenhet av analysarbete betraktas som en svaghet. 

 

Tillförlitlighet uppnås genom att författarna till studien arbetar textnära med originalkällan, 

inte låter sin egen förförståelse eller tolkningar påverka resultatet, samt att studien har samma 

perspektiv som innehållet i originalkällan (Holloway & Wheeler 2013, s. 303). Författarna 

valde att analysera en svensk bok för att undvika att texten misstolkades vid en översättning 

och för att stärka tillförlitligheten. Författarna valde ut meningsbärande textenheter som 

svarade mot syftet, arbetade textnära och granskade dessa tillsammans för att konsensus 

skulle uppnås. För att undvika tveksamheter och feltolkningar av textenheterna gick 

författarna tillbaka till originalkällan flertalet gånger. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är det viktigt att de textenheter som extraheras inte är för långa eller för korta samt att vid 

kondenseringen ska kärnan behållas.  

 

Bekräftbarhet handlar om att resultatet svarar an mot syftet, samt att det ska vara fritt från 

tolkningar eller förutfattade meningar från författarna. Relevant data får inte uteslutas och det 

är viktigt att läsaren kan förstå hur tillvägagångssättet för studien sett ut enligt Holloway och 

Wheeler (2013, s. 303). Läsarna ska även ges möjlighet att ta del av texten i sitt 

originalutförande. Genom att använda sig av korrekt referensteknik underlättar författarna för 

läsaren att gå tillbaka till ursprungskällan som i det här fallet är en självbiografi som finns 

tillgänglig på bibliotek och i bokhandel. Genom att använda sig av en manifest ansats vid 

analysen av materialet hålls den fri från författarnas egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 

2004). Det är viktigt att författarna är medvetna om sin egen förförståelse av ämnet för att inte 

påverka resultatets utgång. Författarna hade ingen erfarenhet eller förutfattade meningar kring 

upplevelsen av att vara föräldrar till ett barn som drabbats av ett trauma och därmed 

påverkades inte analysens utfall och pålitligheten stärktes.  

 

Överförbarhet handlar om resultatet i studien kan föras över till andra personer eller liknande 
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situationer samt om resultatet kan vara användbart och relevant i en annan kontext (Holloway 

& Wheeler, 2013, s. 303). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det författarna som ska 

presentera sin syn på överförbarheten och det är sedan upp till läsaren att bedöma om 

resultatet går att överföra till en annan kontext eller inte. Svagheten i vår studie var att den 

baserades på en persons egna tankar och känslor, vilket kan göra resultatet svårt att överföra, 

då föräldrar vars barn drabbas av trauma har individuella upplevelser. För att styrka 

trovärdigheten och öka överförbarheten i studien har författarna valt att använda sig av citat 

för att lättare förstå hur det kan vara att vara förälder till ett barn som drabbas av ett trauma.  

 

 

 

 

 

Slutsatser 

Att vara förälder till barn som drabbas av trauma kan innebära en stor livsomvälvande 

händelse, som förändrar livet för alltid. När barn drabbas av trauma drabbas en hel familj och 

det är av stor betydelse att sjuksköterskor har en familjecentrerad omvårdnad och ser alla 

familjemedlemmars unika behov. Hur en förälder upplever situationen är högst individuellt, 

men efter att ha tagit del av andra studier kan paralleller dras till andra föräldrars liknande 

upplevelser. Det har även visat sig vara betydelsefullt att vara medveten om att sorgen kan 

vara påtaglig och djup trots att barnet överlever samt att den är ytterst komplex. Att ha 

kunskap om hur föräldrars liv förändras och påverkas är viktigt för att sjuksköterskor ska 

kunna sätta in rätt interventioner och minska lidande. Det är av stor betydelse att 

sjuksköterskor stödjer föräldrarna i form av att visa empati, vara lyhörd för deras tankar och 

oro, ger god information och förmedlar hopp, samt hjälper föräldrar att få kontakt med andra 

som är eller har varit i en liknande situation för att finna stöd. Att stödja föräldrar till att inte 

skuldbelägga sig själva är en viktig del för att minska deras emotionella stress. En fördjupad 

kunskap och förståelse för föräldrars upplevelser när barn drabbas av trauma, kan öka 

sjuksköterskors möjligheter att ge stöd till en framgångsrik transitionsprocess och undvika att 

de drabbas av kronisk sorg. Det har även visat sig vara betydelsefullt att kunna finna mening i 

det som skett för att kunna hantera det liv som inte blev som det var tänkt. Förslag på vidare 

forskning kan vara hur föräldrar påverkas långsiktigt av att leva med barn som drabbats av 

trauma. 
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