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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Obehandlad 
sjukdom kan resultera i näringsbrist och risk för fysisk- samt psykisk ohälsa. När ett barn får 
celiaki påverkas hela familjen. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med 
celiaki. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie. Resultatet bygger på fyra intervjuer med föräldrar till ett 
barn med diagnosen celiaki. Analysarbetet genomfördes med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 
Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier som beskriver föräldrars upplevelse av att 
leva med barn med celiaki; olika känslor kopplade till barnets sjukdom, hantering av 
sjukdomen i det dagliga livet, utmaningar i det sociala livet. 
Slutsats: Föräldrar till ett barn med celiaki upplever olika känslor som oro och ängslan. 
Familjen skapar tillsammans nya sätt och rutiner för att få vardagen att fungera. Föräldrarna 
har stor betydelse för barnets välbefinnande och hälsa. Det är därför viktigt att vårdpersonal 
uppmärksammar föräldrarnas behov av stöd. Det kommer att medföra att barnets hälsa 
förbättras. 
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INLEDNING 
 
Under mitt arbete som anestesisjuksköterska på en operationsavdelning kommer jag i kontakt 
med barn och deras föräldrar i samband med utredning av misstänkt celiaki. Dessa barn får 
narkos i samband med att tunntarmsbiopsi genomförs. Antalet barn med celiaki ökar vilket 
medför att många kommer till operation för en utredning. Jag möter dessa patienter en kort 
stund och jag upplever att föräldrarna har många frågor om sjukdomen. Det finns också barn i 
min omgivning som har fått diagnosen. Jag har därför även på nära håll sett hur sjukdomen 
påverkar en familjs dagliga liv. Jag är intresserad av att fördjupa mig inom området utifrån ett 
föräldraperspektiv eftersom att det är viktigt att se till hela familjen när ett barn får en livslång 
sjukdom. 
 
BAKGRUND 
 
Sjukdomen celiaki 
Celiaki betyder glutenintolerans och är en livslång, autoimmun sjukdom. Det är en av de 
vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och har visats sig vara dubbelt så vanligt hos 
flickor (Skantze, 2006). Gluten finns i sädesprodukterna vete, råg och korn. När en individ 
med sjukdomen äter något innehållande gluten startar en sjukdomsprocess som ger upphov till 
en inflammation i tarmen. Inflammationen skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna. Den 
uppkomna skadan medför svårigheter för kroppen att ta upp vitaminer, mineraler och andra 
viktiga näringsämnen. Detta ger i sin tur risk för näringsbrist samt fysisk ohälsa 
(Celiakiförbundet, u.å.).  
 
Ibland visar sig klassiska symtom på celiaki redan under senare delen av spädbarnsåret. Dessa 
symtom kan vara låg tillväxt, svullen mage, fettglänsande och ljus avföring och påverkan på 
humöret. Även den psykomotoriska utvecklingen kan påverkas, så som reflexer, fin- och 
grovmotorik. När barnet växer blir symtomen mer otydliga. Exempelvis kan barn i skolåldern 
ha diffusa symtom av magsmärtor och i tonåren kan symtom visa sig i form av långsam 
tillväxt, sen pubertet, trötthet och järnbrist (Hallert, Stenhammar & Grehn, 2005). 
 
Celiaki uppkommer hos individer som har genetiska anlag för att kunna utveckla sjukdomen 
och då sker olika interaktioner mellan immunförsvaret och gluten i födan (Lindgren, 
Engström-Laurent, Karason & Tiensuu Janson, 2012). Orsaken är dock inte helt fastställd, det 
är känt att flera faktorer samverkar för att sjukdomen ska kunna uppstå. Utöver ärftlighet och 
en störd funktion hos kroppens immunförsvar har även yttre faktorer betydelse som till 
exempel infektioner och tidpunkt för introduktion av gluten i maten under barndomsåren 
(Hallert et al. 2005). Diagnosen fastställs genom en sammanvägning av patientens symtom, 
analys av serologiska markörer och biopsi från tunntarmsslemhinnan (Celiakiforbundet, u.å.). 
Sjukdomen kan uppkomma både hos barn och vuxna. I västvärlden diagnostiseras nästan två 
procent med sjukdomen. Mörkertalet är stort och antalet celiakifall kan vara dubbelt så högt. 
Eftersom celiaki många gånger är en dold sjukdom och sjukdomssymtom helt kan saknas är 
det viktigt att uppmärksamma de eventuella symtom individen har (Lindgren et al. 2012). 
Behandlingen av celiaki är en livslång glutenfri kost. Genom att följa en glutenfri diet minskar 
också risken att utveckla andra autoimmuna sjukdomar (Lindgren et al., 2012). 
 
Barns upplevelse av celiaki 
Det kan vara svårt för ett barn att acceptera och följa en strikt diet. Skam, en känsla av att vara 
till besvär, rädslan för att äta något som innehåller gluten, är några faktorer som är kopplade 
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till celiaki. En hög förekomst av psykiska problem, till exempel oro och depression har 
rapporterats hos barn som följer en strikt glutenfri diet på grund av celiaki. Studier har 
nämligen visat att det kan vara svårt att acceptera och hantera en kronisk sjukdom under 
uppväxten, en period i livet då det ofta är viktigt att vara som alla andra (Byström, Hollén, 
Fälth-Magnusson & Johansson, 2012). 
 
Olika situationer ställer olika krav på hur barnen ska hantera sin kost. De flesta upplever att 
det är lättare att äta glutenfri kost hemma. Vanligtvis finns acceptabla glutenfria alternativ 
lättillgängligt, familjemedlemmar är oftast väl bekanta med både glutenfri kost och 
matlagning. Barnen behöver då inte fråga eller ge förklaringar för att kunna hålla sin kost 
(Olsson, Hörnell, Ivarsson & Sydner, 2008). I situationer utanför hemmet är det mer 
besvärligt. Begränsad kunskap om celiaki och glutenfri kost hos omgivningen förstärker 
känslan av att vara till besvär. Detta är vanligare bland yngre barn men även tonåringar kan 
känna sig generade när de besöker vänner, äter ute eller reser. När dessa känslor infinner sig 
händer det att barnen äter vanlig kost för att undvika att vara till besvär. I andra situationer 
kan de bli beskyllda för att vara självcentrerade när de bestämt vill följa sin diet. Att bli 
serverad samma mat som andra och slippa fråga om maten är glutenfri beskrivs som befriande 
i detta sammanhang (Ibid.). I en studie där man jämförde sjuka och friska barns upplevda 
livskvalitet kunde slutsatsen dras att barn med ett års behandlad celiaki upplevde samma höga 
livskvalitet som barn utan celiaki bortsett från området fritid (de Lorenzo, Xikota, Chang 
Wayhs, Nassar & de Souza Pires, 2012). 
 
Föräldrars upplevelse av celiaki 
Föräldrar till barn som har diagnosen celiaki oroar sig för sina barn och funderar över vad 
sjukdomen innebär så som eventuella komplikationer, utveckling av andra autoimmuna 
sjukdomar samt också funderingar kring fertilitet och ärftlighet. De är oroliga för vad barnen 
måste utstå och vad de måste avstå ifrån. Många föräldrar känner också skuld, ledsamhet, 
bitterhet och har svårigheter med att hantera vardagen när deras barn diagnostiserats med en 
kronisk sjukdom exempelvis som celiaki (Byström et al., 2012). 
 
Kronisk sjukdom i barndomen påverkar således det psykosociala välbefinnandet hos både 
barnet och familjen. Barnets hälsa är sammankopplad med föräldrarnas hälsa, eftersom 
familjen fungerar som en helhet. En förändring hos en familjemedlem kommer därför att 
påverka hela familjen (Knez, Franciskovi´c, Munjas Samarin & Niksi´c, 2011). Att leva i en 
familj där någon har en kronisk sjukdom kan beskrivas som en process där familjen utgör ett 
samspel för att kunna leva med sjukdomen. De skapar ett sammanhang och finner alternativa 
sätt att hantera vardagen (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). 
 
Föräldrar till barn med celiaki upplever liknande känslor som sina barn. I en studie där 
föräldrars livskvalitet undersöktes framkom negativa känslor som rörde allt från en känsla av 
utanförskap i sociala sammanhang till skamkänslor på grund av rädsla och oro inför barnets 
kontakt med gluten. Föräldrarna kände sig också styrda av sjukdomen och upplevde frustation 
över att det inte finns samma utbud av maträtter. Detta påverkar i sin tur upplevelsen av 
gemenskap i samband med måltider. Dessa faktorer kan vara hinder för hantering av 
sjukdomen (de Lorenzo et al., 2012). Föräldrar är den viktigaste tillgången för att stödja ett 
barn med en kronisk sjukdom. Det är därför viktigt att inte endast ge stöd till barnet utan 
också erbjuda föräldrarna psykosocialt stöd. En kontakt med intresseorganisationer kan gagna 
både föräldrar och deras barn med kronisk gastrointestinal sjukdom (Knez et al., 2011).  
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Varje ny studie betonar dessutom vikten av att beakta psykologiska och sociala aspekter med 
avseende på behandling, vägledning och uppföljning av denna patientgrupp. Sjukvården 
borde erbjuda både barn och vuxna specifik celiakiinformation, psykosocialt stöd och ge dem 
förutsättningar för att kunna planera och utveckla egna strategier. Detta för att kunna hantera 
olika situationer som kan uppstå och förstärka åtgärder för att främja möjligheter till ett 
socialt aktivt liv (de Lorenzo et al., 2012). Föräldrar till barn med en kronisk sjukdom 
beskriver på samma sätt ett stort behov av professionellt stöd, utbildning, vägledning i frågor 
rörande barnets sjukdom (Byström et al., 2012).  
 
Eftersom hela familjen påverkas av ett barns sjukdom är det viktigt att även få kunskap om 
föräldrarnas upplevelse. Genom att se på familjen som en helhet kan man hjälpa och stötta 
barnet och föräldrarna på bästa sätt. (Friberg & Öhlén, 2012). Det har dessutom rapporterats 
att barnens följsamhet till glutenfri kost har ett direkt samband med föräldrarnas kunskap och 
förståelse för sjukdomen (Byström et al., 2012). Därför är det av största vikt att även 
involvera föräldrarna i barnets situation. 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna studie har sin utgångspunkt i vårdvetenskap. Vårdvetenskap är en vetenskap som 
utvecklar kunskap inom området vårdande (Wiklund, 2011). Forskning inom disciplinen gör 
analyser och beskrivningar i vårdandets teori och praxis. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
innebär hälsa välbefinnande även vid kronisk sjukdom som celiaki. Det innebär att man har 
möjlighet att leva det liv som man vill leva (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskap har 
fokus på den värld patienten lever i. För att kunna stödja och stärka ett barn med celiaki 
behövs kunskap och en vilja att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och 
påverkar individen i dennes liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärld och hälsa är 
vårdvetenskapliga begrepp och kommer att belysas i intervjustudien. Även systemteori 
kommer att beskrivas för att ge ytterligare perspektiv av hur sjukdomen kan förstås i sitt 
sammanhang. 
 
Livsvärld 
Varje enskild människa har en egen livsvärld som utgör grunden för hur individen upplever 
olika situationer och händelser i livet. Genom att uppmärksamma individens vardagsvärld och 
tillvaro ges det möjlighet för sjuksköterskan att förstå och bemöta varje patient i den unika 
vårdsituationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2011).  Vårdares och 
föräldrarnas perspektiv finns alltid med när begreppet livsvärld används eftersom dessa utgör 
en del av barnets värld (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Hälsa 
Begreppet hälsa kan beskrivas som ett tillstånd där hela människan är i balans. Det är både 
upplevelsen av en inre balans, och en yttre balans i relation till omgivningen och livet i sin 
helhet. Upplevelsen av hälsa skiljer sig mellan människor och är föränderlig över tid. Hälsa 
betyder mer än avsaknad av sjukdom. Det handlar om att kunna leva fullt ut och känna 
livskvalitet även om individen lider av en kronisk sjukdom som celiaki (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Systemteori 
Alla i familjen påverkas av att en familjemedlem blir sjuk och barnets upplevelse av sin 
sjukdom påverkas i sin tur av familjen. Systemteori är en teori som ligger till grund för att 
förstå helheten mellan familjen och det sociala nätverket. När ett barn drabbas av ohälsa och 
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sjukdom får familjen och sociala relationer en stor betydelse. Vid familjefokuserad 
omvårdnad ser man till hela familjen och sjuksköterskan och familjen ingår i ett system. 
Omvårdnaden utgår från familjens behov och hänsyn tas till familjens förutsättningar och 
resurser (Friberg & Öhlén, 2012). Sjuksköterskan tar i sitt vårdande hänsyn till både det sjuka 
barnet och familjens situation, och är medveten om det samspel som hela tiden pågår mellan 
individerna i familjen (Årestedt, Persson & Benzein, 2014).  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Celiaki är en kronisk sjukdom, många gånger är den dold utan tydliga symtom. Obehandlad 
sjukdom kan ge upphov till såväl fysisk som psykisk ohälsa hos barnet och familjen. Det är 
därför viktigt att uppmärksamma symtom hos barn som kan tyda på sjukdom och ohälsa och 
utreda dessa. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men det rör sig om ärftliga, 
immunologiska och yttre faktorer i kombination med intag av gluten. Behandlingen är att 
följa en livslång glutenfri kost. Genom att följa denna diet minskar risken för andra 
följdsjukdomar. 
 
Familjen kan ses som ett system och när ett barn får diagnosen celiaki påverkas hela familjen 
och deras livsvärld. Det finns flera studier gjorda på barns upplevelser av att leva med denna 
kroniska sjukdom. Däremot finns det inte mycket forskning gällande föräldrars upplevelser av 
att ha ett barn med celiaki. Det är av stor vikt att sjukvården uppmärksammar föräldrarnas 
upplevelser. Detta ger sjuksköterskor möjlighet att kunna stödja dem på ett professionellt sätt. 
I förlängningen kan det bidra till en bättre hälsa för både barnet och familjen. 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med diagnosen celiaki. 
 
Frågeställningar: 
Hur upplever föräldrar att familjens dagliga liv påverkas? 
Hur hanterar föräldrar barnets kroniska sjukdom? 
 
METOD 
 
Ontologi betyder naturfilosofi och vill svara på vår uppfattning om hur världen är beskaffad 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Människan består i detta sammanhang av kropp, psyke, själ 
och ande. Dessa bildar tillsammans en helhet. Detta antagande är centralt i vårdvetenskapens 
struktur sett ur en ontologisk synvinkel. För att förstå en annan människas upplevelse måste 
hänsyn tas till alla delar (Dahlberg et al., 2011). Inom ontologisk idealism är fokus på 
upplevelsen snarare än den objektiva verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Det är 
verkligheten som den uppfattas som ska komma fram. I denna studie är det föräldrarnas 
upplevelser som ska beskrivas. I en kvalitativ studie är forskarens uppgift att försöka förstå 
olika psykosociala fenomen snarare än att förklara dem, vars syfte ofta kvantitativa studier har 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  
  
Epistemologi är ett annat ord för kunskapsteori och handlar om hur säker kunskap kan nås. 
Inom inriktningen empirism menar man att den främsta kunskapskällan är genom människans 
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sinnen och erfarenheter (Birkler, 2012). Denna studie är en empirisk undersökning, i form av 
en intervjustudie vilken handlar om att försöka förstå och beskriva föräldrarnas upplevelse.  
 
Studien utgår vidare från ett fenomenologiskt/hermeneutiskt synsätt, som bygger på en vilja 
att förstå mänskliga erfarenheter så som de faktiskt är i denne människas unika livsvärld. 
Syftet var att beskriva och förstå meningsinnehållet i fenomenet. I fenomenologin söker man 
efter sammanhang och mönster i individens livsvärld (Birkler, 2012). Målet är att beskriva 
den enskilda människans upplevelse och förtydliga det som framkommer för att skapa en 
djupare förståelse (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Design 
En kvalitativ metod användes i denna intervjustudie. Målet med den kvalitativa studien är att 
undersöka individens livsvärld och på detta sätt försöka förstå den enskilde individens 
perspektiv på tillvaron (Kvale, 2014). För att kunna skapa förutsättningar att återge en så 
neutral beskrivning som möjligt av fenomenet måste intervjuaren vara medveten om sina 
förutfattade meningar. Dessa får i stunden sättas inom parentes (Birkler, 2012). Ett induktivt 
arbetssätt valdes, det fanns således ingen klar teori före studien. Uppgifter samlades in för att 
analyseras och sedan bearbetas. Data sammanfördes till allmänna principer. Genom att hitta 
dessa mönster kunde slutsatser dras och nya teorier utvecklas (Forsberg & Wengström, 2013; 
Trost, 2010). 
 
I kvalitativa studier är det meningsfullt med semistrukturerade intervjuer baserade på en 
semistrukturerad intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Denna typ av intervju har en 
friare struktur där ämnesområdena är förutbestämda. Frågornas ordning och på vilket sätt 
dessa ställs bestäms under själva intervjun (Forsberg & Wengström, 2014). En intervjuguide 
skapades med bakgrundsfrågor och intervjufrågor (bilaga 1). Denna användes vid en 
pilotintervju som genomfördes för att säkerställa att frågorna var relevant formulerade. 
 
Urval 
Inklusionskriterier för att ingå i studien var svensktalande föräldrar som hade ett barn med 
diagnosen celiaki. De som inte uppfyllde detta krav exkluderades från denna intervjustudie. 
Intervjupersonerna rekryterades enligt snöbollsurval. Fyra intervjuer planerades och 
genomfördes. Det var dock svårt att bestämma ett färdigt antal i förväg, då det var kvaliteten 
på intervjuerna som var avgörande. Snöbollsurval innebär att intervjuaren får informanter 
genom att först vända sig till en person som redan är känd av forskaren och den personen i sin 
tur leder vidare till fler lämpliga intervjupersoner (Alvehus, 2013). Snöbollsmetoden är en 
speciell variant av bekvämlighetsurval och den är rimlig att använda vid strategiska urval för 
studier av kvalitativ inriktning. En nackdel med denna metod är att resultaten från 
intervjupersonerna skulle kunna bli likriktade (Trost, 2010).  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen planerades och genomfördes vid olika tillfällen under en tvåveckorsperiod 
efter att första kontakten var tagen. Intervjupersonerna kontaktades via telefon. De fick både 
muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte (bilaga 2). Intervjupersonerna fick 
möjlighet att välja plats och tid efter förslag från intervjuaren. Tre valde att bli intervjuade 
hemma hos sig och en valde att bli intervjuad hemma hos författaren. Det är viktig att miljön 
upplevs trygg och att det är lugnt och ostört (Trost, 2010). En intervju tog mellan 30-35 
minuter. 
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Analys 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant till text. Detta gjordes för att 
underlätta analysarbetet (Dahlberg, 1997). Analysarbetet genomfördes med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Detta innebar att texten först lästes flera gånger för att få en helhetskänsla. 
Sedan valdes uttalanden ut som hade samma betydelse och bildade meningsenheter. Dessa 
meningsenheter kondenserades, det vill säga texten reducerades och det centrala innehållet 
återstod. Efter det skapades koder vilka användes som verktyg och underlättade fortsatt 
analys. De gemensamma dragen sammanställdes i kategorier och underkategorier (Graneheim 
& Lundman, 2004) (Tabell 1). 
 
Tabell, 1 exempel på analysprocessen: 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det kändes 
konstigt, vi hade 
inte själva trott att 
det kunde vara 
gluten. Vi hade inte 
ens funderat i de 
banorna. Vi trodde 
bara att det var lite 
eksem eller något 
sådant lite enklare. 
Jag hade svårt att ta 
till mig det i 
början. Men vi 
gjorde det nog 
ganska stort innan 
vi hade smält det. 
Det var svårt att 
förstå. Vi visste 
ingenting om 
gluten själva innan. 

Det kändes konstigt. Vi 
trodde att det var något lite 
enklare. Jag hade svårt att 
ta till mig det i början. Vi 
gjorde det nog ganska 
stort. Det var svårt att 
förstå. 

Svårig-
het att 
inse 
sjuk-
dom 

Känslor i 
samband med 
sjukdomsbesked 

Olika 
känslor 
kopplade 
till barnets 
sjukdom 

I skolan har det 
fungerat väldigt 
bra. Där har de 
varit jätteduktiga 
på att hjälpa x , så 
att hon kommer rätt 
och visar henne. 
Hon har inte fått fel 
mat vad vi vet. Det 
har funkat jättebra. 

I skolan har det fungerat 
bra. De hjälper och visar 
henne. Hon har inte fått fel 
mat vad vi vet. Det 
fungerar jättebra. 

Skol-
måltid-
erna 
fung-
erar bra 

I skolan och på 
fritiden 

Hantering 
av 
sjukdom i 
det dagliga 
livet 

Sen när man ska gå 
på restaurang då 
ringer man och 
kollar vad de har 
att erbjuda henne. 

När man ska till restaurang 
får man ringa innan och se 
vad de har. 

Planera 
inför 
restau- 
rang-
besök 

Måltider utanför 
hemmet 

Utmaning-
ar i det 
sociala 
livet 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Vid forskning som omfattar människor är det viktigt att ta hänsyn till de etiska råd som finns 
beskrivna i Helsingforsdeklarationen. Detta innebar att intervjupersonerna fick information 
om studiens syfte och genomförande. De fick lämna samtycke och hade möjlighet att när som 
helst avbryta sitt deltagande om de önskade (Helsingforsdeklarationen, 2013). Allt material 
behandlades konfidentiellt, för att garantera de deltagande personernas anonymitet (Kvale, 
2014). Materialet användes endast i forskningssyfte för denna studie. En egengranskning 
genomfördes utifrån Etikkommittén Sydosts principer (bilaga 3). 
 
Det är viktigt att forskaren har ett förhållningssätt som motsvarar de etiska krav som ställs på 
den som forskar. Det handlar om moralisk integritet, empati, känslighet för och även 
engagemang i moraliska frågor. Forskarens integritet är viktig liksom kunskap, erfarenhet, 
hederlighet och rättrådighet, vilket inkluderar att inte medvetet feltolka data (Kvale, 2014). 
Det är också viktigt att vara medveten om sin inställning och sina förutfattade meningar. Man 
kan inte förneka existensen av dem men dessa ska i stunden sättas inom parentes. Detta är 
nödvändigt för att kunna ge en neutral beskrivning av fenomenet (Birkler, 2012). 
 
RESULTAT 
 
Resultatet baserar sig på intervjuer med fyra mödrar till barn med diagnosen celiaki. Barnen 
var i åldrarna nio till tretton år och hade haft diagnosen mellan 6 månader och tio år. Det var 
tre flickor och en pojke, vilka haft olika symtombild före diagnos. Pojken hade de klassiska 
symtom som kan ses hos ett litet barn med celiaki, med kraftiga diarréer, magsmärtor, 
avmagring och uppsvullen buk. Två av flickorna hade buksmärtor, den ena med upprepade 
diarréer, den andra hade både diarréer och förstoppning. Den tredje flickan hade endast röda 
utslag på kroppen. Diagnosen har ställts efter blodprov och biopsi på tunntarmsslemhinnan. 
Samtliga barn levde tillsammans med båda sina föräldrar och syskon.  
 
Resultatet indelades i tre huvudkategorier; Olika känslor kopplade till barnets sjukdom, 
Hantering av sjukdomen i det dagliga livet och Utmaningar i det sociala livet. Till varje 
huvudkategori finns två till tre underkategorier.  
 
Olika känslor kopplade till barnets sjukdom 
När ett barn får en sjukdom uppstår många känslor hos föräldrarna. Det är viktigt att 
föräldrarna uppmärksammar dessa känslor dels för att kunna acceptera sjukdomen men även 
för att kunna finna sätt att som förälder hantera den på ett optimalt sätt. 
 
Känslor i samband med sjukdomsbesked 
Alla föräldrar hade känt på sig att något var fel. När de fick sjukdomsbeskedet upplevde de 
alla en stor lättnad och en förälder uttryckte lättnad över att det inte var något allvarligare. En 
förälder beskrev känslan av frustration då hon först inte blev tagen på allvar på 
barnavårdscentralen. Hon berättade att hon påtalat barnets symtom flera gånger för 
sjuksköterskan men att symtomen bortförklarades med att små barn kan vara petiga med 
maten och att matlusten kan avta vid värme. ”Självklart var det tråkigt, men samtidigt blev 
jag lättad när jag fick veta vad det var. Så fort han började äta glutenfritt blev han mycket 
bättre.” (Intervjuperson 1)Två av föräldrarna hade själva misstänkt att deras barn hade 
celiaki. En av föräldrarna tyckte dock att det kändes konstigt. Hon hade inte alls funderat i de 
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banorna. Hon trodde själv att det var eksem. Det medförde att hon hade svårt att ta till sig 
diagnosen. 
 
Problematiken med att byta till glutenfri kost upplevdes som jobbig för föräldrarna. Endast en 
upplevde att bytet gick förhållandevis lätt. Barnen tyckte inte om flera av de glutenfria 
produkterna vilket medförde att de åt sämre och ensidigt. Det tog lång tid för ett av barnen att 
komma i gång med att äta då ätandet förknippades med svåra magsmärtor. Det var en tuff tid 
för hela familjen. Ett av barnen hade nyligen fått diagnosen. Föräldern trodde att det hade 
varit lättare om barnet hade fått diagnosen som liten. ”Hon tycker att det är jättetråkigt. Det 
är mycket som hon inte kan äta som hon gjorde innan. Hon tycker inte om det glutenfria 
brödet och bullarna. Hon vet vad hon går miste om.” (Intervjuperson 4) 
 
Känslor i samband med begränsningar i sociala sammanhang 
Flera föräldrar uttryckte en rädsla för att barnet skulle känna sig utanför och annorlunda 
samtidigt som de också kände en stor rädsla för att barnet skulle få i sig gluten av misstag. En 
förälder beskrev känslan av frustration när dottern grät och hade magsmärtor och det var 
ovisst om dottern hade fått i sig gluten. Samma förälder nämnde också svårigheter med 
barnets lek med kompisar med annat modersmål eftersom föräldern kände oro för om 
information om celiaki hade uppfattats av föräldrarna till kompisen.  
 
En förälder tyckte att det känns lättare om barnet lekte med kompisar hemma. Föräldern 
kände sig besvärlig när kompisens föräldrar behöver tänka på glutenfri kost vid fika och mat.  
En annan nämnde att flera av kompisarnas föräldrar ville väl och ville laga mat till hennes 
barn. Men att man var orolig för att det skulle kunna bli fel ändå när barnet inte tyckte om 
maten. Vissa sådana tillfällen upplevde föräldern en oro för att barnet skulle uppfattas som 
otacksamt.  Alla föräldrar berättade också om känslor av ilska och uppgivenhet när 
omgivningen saknar förståelse för sjukdomen och vikten av att följa en glutenfri kost. En 
förälder berättade om en skolutflykt där en vikarierande lärare tvingat barnet att äta pinnbröd 
fast han berättat att han inte tålde det. 
 
Flera av föräldrarna berättade om skuldkänslor när de själva åt mat som deras barn inte tålde. 
De upplevde en kluvenhet om de skulle avstå själva för barnets skull eller om de skulle äta 
som vanligt. En förälder berättade om en semesterresa där de upprepade gånger fick vänta på 
den glutenfria maten vilket resulterade i att de övriga i familjen nästan hade ätit upp innan den 
glutenfria maten kom. Detta väckte både känslor av ilska och besvikelse eftersom familjen 
inte kunde äta tillsammans. Det fanns heller inte någon efterrätt som barnet tålde och 
föräldern kände både ledsamhet och dåligt samvete då hon såg sitt barn titta på alla efterrätter 
som hon hade velat äta. ”Det gör ont i en när man ser syskonen och kompisar springa och 
hämta efterrätter och vi måste säga nej till henne.” (Intervjuperson 3) En annan förälder 
uttryckte att hon var orolig inför semesterresor och bekymrade sig för hur det skulle fungera 
med maten. 
 
Tankar och känslor inför framtiden 
Alla föräldrar tyckte att det var tråkigt att deras barn hade en livslång och kronisk sjukdom. 
De kände ett stort ansvar att lära sitt barn hur viktigt det är att följa sin glutenfria kost. En 
förälder berättade att barnet var mycket noga och alltid frågade om hon var osäker på något. 
Hon visste att hon fick ont om hon åt något med gluten. Därför trodde föräldern att hon skulle 
följa sin diet. 
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Flertalet beskrev en oro över att sjukdomen skulle kunna begränsa barnets liv. Några tänkte på 
tonårstiden och att det till exempel inte är enkelt att gå och fika med kompisarna. ”Jag tänker 
på allt som hon inte kommer att kunna äta. Jag tänker på att det blir jobbigt för henne sen när 
hon ska ordna med mat själv.” (Intervjuperson 2) En av föräldrarna var orolig för att barnet 
skulle slarva med maten längre fram därför att hon trodde att det är vanligt bland tonåringar. 
Hon tänkte att det beror på en önskan av att vara som alla andra och kunna äta som alla andra.  
Några föräldrar tog upp svårigheten med barnets längtan efter att äta mat som är förbjuden. 
Denna längtan var jobbig både för barnet och föräldern. ”Oh mamma, ska jag aldrig mer få 
äta det?”(Intervjuperson 4) 
 
Flera påtalade en oro inför de följdsjukdomar som kan uppkomma senare i livet. En förälder 
uttryckte en oro över att barnet ska bli sjuk i framtiden och att hon på något sätt har bidragit 
till detta. Samma förälder menade samtidigt att det är en sjukdom där medicinen är att äta rätt 
och gör man det ska det inte vara farligt. En förälder såg inte sjukdomen som något stort 
hinder för hennes barn i framtiden. Hon menade att kunskapen ökar i samhället i takt med att 
fler får sjukdomen. Hon berättade att de pratar mycket om sjukdomen hemma för att hennes 
barn och hela familjen ska kunna känna sig bekväma med sjukdomen. En annan förälder 
nämnde att hon hittat nya rutiner allt eftersom och hon trodde att det blir lättare ju längre tiden 
gick. 
 
Hantering av sjukdomen i det dagliga livet 
Barnets sjukdom ställer krav på omgivningen. Sådant som tidigare var självklart är inte längre 
det. Det krävs mer planering och bättre struktur i vardagen för att kunna hantera det dagliga 
livet. 
 
Måltider i hemmet 
Alla föräldrar utom en upplevde att det tog längre tid att handla, när de ska köpa även 
glutenfritt. Det kunde bero på svårigheten att hitta rätt produkter och att man behövde läsa 
innehållsförteckningen på förpackningarna. En förälder berättade att hon åkte in till stan och 
veckohandlade för att det fanns ett större utbud där av produkter. En annan berättade att hon 
valde mataffär beroende på var barnets glutenfria favoriter fanns, och handlade allt övrigt där 
som familjen behövde. Även planeringen av maten tog längre tid nu än före barnets sjukdom. 
En förälder upplevde även att själva matlagningen tog längre tid. Det handlade om extra 
noggrannhet vid tillredning och servering, men medgav att det kanske berodde på att hon inte 
vant sig än. ”Celiakin finns med i varje måltid. Jag börjar alltid med att tänka på vad X kan 
äta, sen försöker jag göra så att det passar oss alla i familjen.” (Intervjuperson 3) 
Gemensamt för föräldrarna var att de har ambitionen att hela familjen skulle äta samma mat. 
Glutenfria produkter valdes till matlagningen. Pasta kokades separat och bröd bakades för sig, 
annars försökte familjerna att äta samma mat som barnet. En förälder uttryckte att hon ville att 
barnet skulle äta likvärdig mat så att hon kände att hon var med i resten av familjens 
matvanor. Barnet skulle känna att hon kan äta samma mat. ”Vi passar på och äter kroppkakor 
när hon inte är hemma. Hon älskar det och vi vill inte göra henne ledsen.” (Intervjuperson 2) 
En förälder kände missnöjdsamhet över att hon för barnets skull, själv inte kunde äta det hon 
ville.  
 
En förälder nämnde att det kunde finnas andra orsaker till att hela familjen inte åt samma mat. 
Det kunde handla om att någon inte tyckte om vissa rätter. Flertalet av föräldrarna tyckte att 
det var svårt att hinna med att laga mat från grunden i veckorna. Däremot lades mer tid på 
matlagningen på helgen. Flera menade att de ofta valde snabba alternativ och inte sällan köpte 
halvfabrikat. En av föräldrarna tyckte dock att utbudet var litet vad gäller färdigrätter och att 
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det var svårt att ordna snabba mellanmål hemma när barnet skulle i väg. Samma förälder 
nämnde också svårigheten med att glutenfria bakverk ofta snabbt blev torrt och smuligt. Det 
måste vara färskt för att smaka gott. En av föräldrarna tyckte att det var svårt att lyckas med 
bakningen, vilket medförde att hon inte gärna bakade längre. Det blev mer köpt bröd och fika. 
 
I skolan och på fritiden 
Samtliga föräldrar ansåg att det oftast fungerade bra i skolan. Barnen fick gå och hämta sin 
mat hos kökspersonalen och de blev visade vad de kunde äta. En av föräldrarna hade däremot 
erfarenhet av att hennes barn fått fel mat vid flera tillfällen och det hade medfört magsmärtor. 
Två av föräldrarna nämnde att personalen försökte laga samma mat men att det inte alltid blev 
precis samma som de andra barnen fick. ”Alla barn var glada för att det skulle serveras 
köttbullar i skolan men min son fick kålpudding istället” (Intervjuperson 1) 
 
Det hände ibland att barnen fick vänta på maten därför att den inte var klar. En förälder 
berättade att ibland hade kompisarna ätit upp sin mat innan hennes barn hade fått sin. 
”Kompisarna springer ut på rast och mitt barn får sitta kvar själv om inte någon kompis är 
snäll och sitter kvar och väntar.” (Intervjuperson 1) Samma förälder beskrev också att det 
kunde leda till att barnet inte åt ordentligt i skolan utan åt lite och fort för att komma ut med 
de andra på rast.  
 
Flera föräldrar föredrog att planera in lek i förväg. De upplevde svårigheter när det bestämdes 
under skoldagen. De flesta skickade med mellanmål i barnets väska i fall de skulle leka. En 
förälder nämnde svårigheter med att skicka med bra mellanmål eftersom det glutenfria brödet 
blev torrt väldigt fort. Det blev därför mest kakor som skickades med. En förälder berättade 
att hon åkt runt och ställt in olika glutenfria matvaror i kyl och frys hos de kompisar som 
barnet lekte med mest. Några föräldrar hade erfarenhet av att kompisarnas föräldrar hade 
bakat eller köpt hem glutenfria produkter. En förälder uppgav att barnet oftast lekte med en 
kompis hemma och trodde att anledningen är att kompisens föräldrar inte visste vilken mat de 
kunde servera. ”Jag ser till att hon har ätit innan hon ska iväg och leka” (Intervjuperson 4)  
 
De flesta föräldrarna upplevde att det fungerade bra vid fritidsaktiviteter. Ledarna var 
hjälpsamma och försökte ordna mat som var likvärdig till barnet. Ibland uppstod problem om 
någon förälder tog med fika till alla barnen och inte hade tänkt på barnet med 
glutenintolerans, som då tvingades avstå fika. En förälder nämnde ett läger där barnet deltog, 
då hon fick åka fram och tillbaka därför att det inte fanns sådant som hennes barn kunde äta. 
Hon tyckte att det till stor del var hennes eget fel då hon inte hade varit mer förutseende.  
 
Alla föräldrar hade uppfattningen att det oftast fungerade bra i kontakten med anhöriga. De 
har lärt sig laga glutenfritt till barnen och köpte gärna hem barnens favoriter. En förälder 
berättade att vid minsta oklarhet ringde de och frågade och inte sällan ringde de när de stod i 
affären och läste upp innehållsförteckningen och ville ha klartecken att det var glutenfritt. En 
förälder upplevde dock att det ibland glömdes bort. Hon berättade om en kusin som bakade 
tårta till familjen men glömde bort barnets celiaki. Hon blev då erbjuden glass men ville inte 
ha. Föräldern menade att det inte är lätt att få alla att tänka på det i alla lägen. 
 
Faktorer som bidrar till en lättare tillvaro  
Samtliga föräldrar tog upp bristen på kunskap hos andra. De önskade att det fanns en större 
förståelse inte bara inför sjukdomen utan även annat som till exempel vikten av noggrannhet 
vid hantering av maten och hur en kronisk sjukdom påverkar barnet. Alla nämnde att de ville 
att kunskap sprids ut till allmänheten. En av föräldrarna föreslog att det kunde ligga 
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informationsfoldrar på allmänna platser och information kunde ges på föräldramöten av 
skolsköterskan när ett barn i klassen har celiaki. Alla föräldrar tog också upp att de 
efterfrågade mer kunskap hos personal på restauranger och fik. De önskade tydligare menyer 
med märkning där det lätt gick att utläsa vilka rätter som är glutenfria. De efterfrågade också 
ett större utbud av glutenfria rätter. Dessa faktorer skulle underlätta för familjen. ”En ökad 
kunskap i samhället hade varit önskvärt, både inom restaurangvärlden, hotell, skola och 
livsmedelsaffärer.” (Intervjuperson 1) 
 
Flera av föräldrarna berättade att de hela tiden sökte ny kunskap om sjukdomen. De läste ofta 
på celiakiförbundets hemsida, de frågade om råd hos bekanta med celiaki i familjen. En 
förälder berättade att hon googlade, läste bloggar om glutenintolerans för att få nya idéer och 
tips. En annan förälder berättade att det finns ett stort utbud av glutenfria receptböcker och att 
det även finns tidningar med glutenfria recept. Två av föräldrarna nämnde att de har haft bra 
hjälp av matkorten som kan skrivas ut på olika språk på celiakiförbundets hemsida. Dessa 
underlättade vid utlandsresor då de kunde visas upp i samband med restaurangbesök. En av 
föräldrarna uppgav att hon önskade att det fanns en lokal förening för att kunna få stöd. Hon 
trodde att det skulle vara bra för hennes dotter att få träffa fler barn i samma situation. 
 
Alla föräldrar berättade att de har förtroende för sjukvården. De upplevde att läkaren och 
sjuksköterskan tog sig tid och att de lyssnade på både barnet och föräldrarna. En förälder 
upplevde dock att de först inte blev tagna på allvar, men att det blev annorlunda när de kom in 
i systemet. Samtliga kände sig trygga med de årliga kontroller som finns. De visste var de 
kunde vända sig om de har några frågor. En av föräldrarna berättade att hon hade tät kontakt 
med celiakisjuksköterskan då hennes dotter fortfarande hade utslag. Hon uttryckte en lättnad 
av att kunna ha en tätare kontakt. Hon upplevde att de verkligen togs på allvar. Två av 
föräldrarna önskade att de hade möjlighet att träffa en dietist emellanåt.  
 
Alla föräldrar nämnde att sortimentet av glutenfria produkter ökar hela tiden. Två föräldrar 
nämnde i detta sammanhang att den ökade efterfrågan inte bara berodde på det ökade antalet 
personer med celiaki utan även att andra efterfrågar glutenfria produkter då det har blivit 
populärt. Detta underlättade självklart för de som är helt beroende av glutenfria produkter. En 
av föräldrarna lyfte fram det faktum att det måste skiljas på de som verkligen är 
glutenintoleranta och de som äter glutenfritt av andra orsaker. Det fanns annars risk för 
nonchalans och för att det inte tas på allvar. En annan faktor som underlättar är livsmedel på 
recept. Alla föräldrar tog upp den extra kostnad som det medför när en i familjen har celiaki. 
De var tacksamma att receptet finns, flera nämnde att de önskade att det vore en självklarhet 
med ett livslångt bidrag. 
 
Utmaningar i det sociala livet 
Okunskap och brist på förståelse hos omgivningen försvårar för familjen med ett barn med 
celiaki. Detta leder till utmaningar i det sociala livet. 
 
Måltider utanför hemmet 
Alla föräldrar uppgav svårigheter i olika grad vid måltider utanför hemmet. Två föräldrar 
nämnde svårigheter att hitta något glutenfritt vid tillställningar på stan. Detta påverkade hela 
familjen negativt. Uteserveringar och gatukök upplevdes som svårare än restauranger. Det 
upplevdes av flera att det både var sämre utbud av glutenfritt och att det inte heller kändes lika 
säkert. Svårigheter med att hitta glutenfri mat gjorde det svårt att vara spontan, ansåg alla 
föräldrar. Flera av föräldrarna tyckte att det även var dåligt utbud på caféer. ”Det är omöjligt 
att hitta en glutenfri smörgås, det finns bara några kakor att välja på.” (Intervjuperson 4) 
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När det gäller restaurangbesök, uppgav en förälder att de går ut mer sällan nu efter barnets 
diagnos för att det är besvärligt. En annan förälder berättade att de oftare går ut på restaurang 
nu. De flesta ringde till restaurangen före besöket för att försäkra sig om att de hade glutenfria 
alternativ. Två av föräldrarna berättade att det var svårt att hitta något på barnmenyn. Detta 
gjorde att de måste välja från vuxenmenyn. Det kunde då vara svårt att hitta något som 
passade barnet i smaken och ofta blev det dyrare. Alla föräldrar var överens om att det 
fungerade olika bra på olika restauranger. En del personal var mycket hjälpsamma och 
flexibla och ändrade menyn efter behov. Det uppskattades och familjen återkom gärna. På en 
del restauranger var de inte lika hjälpsamma och gav ett uttryck av att föräldrarna var 
besvärliga när de ville ändra något i menyn. ”En del är väldigt tillmötesgående och måna om 
att man ska få läsa innehållsförteckningar och en del har ingen som helst förståelse.” 
(Intervjuperson 1) Alla föräldrar upplevde att personalens kunskap och förståelse var mycket 
skilda. En del beskrevs som okunniga, en del var nonchalanta medan andra var otroligt insatta 
och duktiga. Flera föräldrar upplevde att många ville väl men inte hade rätt kunskap. 
Personalen sade att de har glutenfritt men kunde inte hanteringen. ”Jag frågade flera gånger 
om hamburgaren var glutenfri. Ändå blev det fel.” (Intervjuperson 1) 
 
Alla föräldrar berättade att de inför kalas ringde och tog reda på vad det skulle bjudas på. De 
ville att barnet skulle få något likvärdigt. En förälder berättade om att hennes dotter kunde bli 
ledsen på kalas när hon inte kunde välja som alla andra. Dottern hade blivit blygare och 
tackade hellre nej än att säga ifrån att hon inte tålde gluten. Föräldern trodde att dottern inte 
ville vara till besvär. Några av föräldrarna berättade om förstående och hjälpsamma föräldrar 
till kompisarna som hörde av sig inför kalas och även om kompisar som bakade glutenfri fika. 
Däremot fanns inte alltid den rätta kunskapen. De kunde ha köpt glutenfritt fika men lade det 
sedan bredvid det vanliga fikat. Flera av föräldrarna nämnde att det var svårt för andra att 
förstå hur noga det är med rätt hantering. Det är inte är lätt för dem som inte har någon med 
celiaki i bekantskapen att förstå vikten av det.  
 
Semester 
Samtliga föräldrar upplevde att barnets sjukdom påverkade valet av semester. En förälder åkte 
hellre till ett lägenhetshotell för att kunna laga sin egen mat. ”Jag tar alltid med mig en liten 
resväska med glutenfria produkter för att vara säker att det ska fungera.” (Intervjuperson 1) 
Samma förälder nämnde också att man gärna åkte tillbaka till samma ställe om det hade 
fungerat bra. En annan förälder berättade om en resa utomlands. Det fanns få restauranger 
med glutenfritt. Familjen lagade lunch på hotellet, på kvällen lagades mat till barnet och sedan 
gick de ut på restaurang och då fick barnet efterrätt i stället. Vissa kvällar gick ena föräldern 
ut på restaurang med syskonet och den andra stannade hemma med barnet med celiaki. 
Samma förälder berättade att de bokat en ny resa. De hade valt all inclusive för att barnet 
skulle kunna få välja mat och de visste att det fanns mat till henne. Hon berättade att de inte 
hade bokat en sådan resa om det inte hade varit för celiakin. Hon tyckte inte att de själva hade 
tillräcklig kunskap än och språket för att kunna reda ut det.  
 
Ytterligare en förälder berättade om familjens semesterresa. Det var buffé på hotellet och 
föräldern kände sig inte trygg med om maten var glutenfri. Det fanns en del att välja mellan 
men det mesta valde barnet bort. Det blev samma mat nästan varje dag. Oftast fick hon sin 
mat senare eftersom hennes pommes frites skulle göras separat. Efterrätterna kunde hon inte 
äta. Det var också svårt vid utflykter, det var inte lätt att hitta något glutenfritt. Dessa 
svårigheter påverkade helhetsupplevelsen av semestern för hela familjen. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie genomfördes för att kunna uppnå syftet med studien.  Detta är en 
lämplig metod när man vill erhålla nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. 
Människans upplevelser står i fokus och man vill med intervjun nå den kvalitativa 
mångfalden. En kvantitativ metod hade därmed inte kunnat svara på studiens syfte. En 
litteraturstudie hade inte kunnat fånga in de nyanser intervjuer möjliggör (Kvale & Brinkman, 
2014). Vid eftersökning av forskning inom området i databaserna Cinahl och PubMed stod 
det också klart att det finns alltför få studier om föräldrars upplevelser under de senaste åren, 
vilket också försvårar att genomföra en litteraturstudie inom detta område.  
 
Den första informanten var känd för författaren, vilket skulle kunna ha påverkat intervjun och 
dess resultat. Urvalet av informanter ska spegla studiens syfte och det är viktigt att vara 
medveten om att urvalet påverkar studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2014). 
Författaren använde sig av snöbollsurval för att finna informanter. Då denna urvalsmetod 
räknas som ett bekvämlighetsurval kan detta ses som en svaghet med studien. Svaren skulle 
kunna bli likriktade och motsäger då målet med kvalitativ forskning som strävar efter att få 
fram variationer inom den grupp man är intresserad av (Trost, 2010). I studien intervjuades 
fyra svensktalande mödrar. Deras barn var i olika åldrar och hade levt med diagnosen celiaki 
mellan 6 månader och tio år. Genom att intervjua personer med olika erfarenheter fick studien 
önskad variationsrikedom. Detta stärker även studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 
2004). Det hade dock varit intressant att se om resultatet blivit annorlunda i fall intervjuerna 
genomförts med män.  
 
En semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod, eftersom denna har en friare 
struktur och är vanlig när intervjuaren fastställt teman inom vilken författaren vill ha ökad 
kunskap (Justesen & Mik-Meier, 2011). I studien användes en intervjuguide. Intervjuerna 
skedde i form av samtal, författaren deltog i samtalet men hade även en viktig roll att lyssna 
in för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Författaren ville på detta sätt nå en så detaljerad 
beskrivning som möjligt av intervjupersonernas upplevelser (Forsberg & Wengström, 2014).  
 
Det är viktigt med noggranna förberedelser före intervjun äger rum. Författaren läste på om 
intervjuteknik, granskade frågor i intervjuguide för att bedöma relevans till studiens syfte och 
även frågornas tydlighet. En pilotintervju genomfördes, vilken kunde inkluderas i studien. 
Frågorna behövde inte justeras (Patel & Davidson, 2011). Intervjupersonerna fick själva välja 
plats och tid för intervjuerna. Tre valde att bli intervjuade hemma hos sig och en valde att bli 
intervjuad hemma hos författaren. Det är viktigt att intervjun genomförs i en ostörd miljö och 
som känns bra för informanten. Författaren var medveten om sin förförståelse, försökte hålla 
sig neutral och ändå samtidigt behålla närhet till intervjupersonerna. Detta för att inte påverka 
svaren i någon riktning och för att uppfatta informationen på rätt sätt (Forsberg & Wengström, 
2014).  
 
Författaren använde sig av ljudinspelning av intervjuerna för att kunna koncentrera sig på vad 
informanterna uttryckte i stunden och för att efteråt åter kunna lyssna på vad som sagts. 
Intervjupersonerna hade i förväg fått information att det skulle göras ljudupptagning och 
samtliga hade gett sitt tillstånd. Det upplevdes inte som något bekymmer, intervjupersonerna 
verkade trygga i situationen. Intervjumaterialet transkriberades, det vill säga författaren gjorde 
utskrifter av översättningar från det muntliga till det skriftliga språket. Det betyder att språket 
fick göras om för att intervjupersonerna skulle komma till rättvisa i text. Författaren fick 
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därmed redigera bort upprepningar och uttalanden som var svårbegripliga.  Utskriften låg 
sedan till grund för analysarbetet (Kvale, 2014). Kodningskategorier fastställdes efter 
läsningen av två intervjuer. Dessa fick sedan ligga till grund för läsningen av resterande 
intervjumaterial (Justesen & Mik-Meier, 2011).  
 
I en kvalitativ studie gäller trovärdigheten under hela forskningsprocessen. Varje kvalitativ 
forskningsprocess är unik, därmed finns det inga fasta regler för att säkra studiens 
trovärdighet. Av den anledningen är det viktigt att hela forskningsprocessen tydligt beskrivs. 
Liknande upplevelser hos olika intervjupersoner skulle kunna styrka studiens resultat. Det 
gick även att finna kopplingar till aktuella artiklar, dock hade det varit önskvärt med fler 
artiklar inom ämnet. Citat användes för att tydliggöra resultatet, detta ökar också studiens 
trovärdighet. I kvalitativ forskning kan resultatet oftast inte generaliseras. Däremot kan 
resultatet skapa en förståelse av ett fenomen och dess variationer. Överförbarhet kan 
eventuellt göras till liknande situationer (Patel & Davidson, 2011). Det är läsaren som ytterst 
avgör om resultatet är överförbart genom att ha tagit del av hela forskningsprocessen 
(Graneheim & Lundman, 2014).  
 
Resultatdiskussion 
De flesta föräldrarna kände på sig att något var fel med deras barn redan innan barnet fick sin 
diagnos. Cederborg, Hultman & Magnusson (2011) har kommit fram till samma resultat. De 
skriver att föräldrar upplevde att de fick kämpa för att få förståelse hos sjukvårdspersonal och 
att deras oro inte blev tagen på allvar. Detta visar att vården bör ta föräldrarnas oro på allvar. 
Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och märker om det sker en förändring i barnets 
hälsa. Om inte föräldrarnas oro uppmärksammas kan det leda till ohälsa hos såväl föräldrarna 
som för barnet som inte får den vård som behövs. 
 
Cederborg et al. (2011) skriver vidare att de flesta familjer upplevde att anpassningen till 
glutenfri kost var en snabb och förhållandevis lätt process. I studien uppvisades ett motsatt 
resultat där föräldrarna upplevde att det var en jobbig process att övergå till glutenfri kost. En 
av föräldrarna nämnde svårigheten för barnet att byta till glutenfri kost då hon var så pass stor 
att hon visste vad hon gick miste om. Cederborg et al. (2011) skriver att föräldrar till yngre 
barn har möjlighet att introducera glutenfri kost på ett annat sätt, där den glutenfria kosten blir 
naturlig för barnet. Även Epifanio, Genna, Vitelo, Roccella & La Grutta (2013) tar upp 
svårigheter som föräldrar kan ställas inför när barnet ska övergå till glutenfri kost och barnet 
inte riktigt vill eller kan förstå vikten av det. Mycket oro handlar om hur de ska förklara 
sjukdomen för barnet, och det kan höra samman med föräldrarnas oförmåga att ge en bra 
förklaring, deras känslomässiga tillstånd och accepterande av barnets livslånga sjukdom.  
Den ökade oron bidrar till en inre stress hos föräldrar till barn med celiaki enligt Epifano et al. 
(2103). Denna stress hör samman med att de känner ett enormt ansvar som de inte riktigt 
känner sig förberedda och bekväma med. En känsla av otillräcklighet av att inte kunna ge sitt 
barn fullgod kost infinner sig hos en del föräldrar. Att ständigt behöva ha kontroll över att 
barnet inte får i sig gluten upplevs stressande. Föräldrar upplever ofta osäkerhet, ängslan och 
intar en överbeskyddande roll och denna attityd övergår till att inte bara gälla i matsituationer. 
Ingen i studien gav uttryck för att detta skulle stämma i deras familjer. Kanske berodde det på 
att det inte föreföll sig så eller berodde det på att familjerna inte var medvetna om det. 
 
Sverker, Östlund, Hallert & Hensing (2007) tar upp ängslan att skada barnet av misstag 
genom att inte vara tillräckligt försiktig vid matlagning. Denna oro att barnen skulle få i sig 
något innehållande gluten förmedlade alla föräldrar i studien. Detta kunde i sin tur medföra 
minskade antal restaurangbesök då de inte litade på personalens beskrivning av maten eller 
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frånvaro av glutenfria alternativ. Även Årestedt et al, (2014) skriver att familjer väljer att 
stanna hemma för att det upplevs lättare. Det kan upplevas frustrerande att bli tvingad in i en 
ny slags vardag, där sjukdomen kan komma att begränsa familjen att göra samma saker med 
spontanitet som förut (Cederborg et al. 2011). Dessa begränsningar skapar obalans i tillvaron 
vilket leder till ohälsa. Hälsa är ett tillstånd när individen upplever balans i tillvaron och lever 
det liv som eftersträvas (Dahlberg & Segesten, 2010). Barnets sjukdom innebär begränsningar 
för hela familjen i vardagen, vilket därmed också kan utgöra ett hot mot hälsan. 
 
Ett annat forskningsresultat visar att barn med diagnosen celiaki uppskattar sin livskvalitet 
som hög men däremot uppskattar barnens föräldrar deras livskvalitet som lägre än vad de 
själva anger (Byström et al., 2012). Föräldrar tror många gånger att barnen mår sämre av sin 
sjukdom än vad de verkligen gör. Detta väcker frågor om vad det kan bero på och vilka 
konsekvenser det kan få för barnet och deras föräldrar. Byström et al. (2012) skriver att denna 
oenighet i uppskattad livskvalitet visar att det är viktigt att låta barnen själva komma till tals 
om sin livssituation. Genom att prata om sjukdomen ökar förståelsen för situationen och även 
förståelsen för varandra. Detta kan hjälpa både barnet och resten av familjen på sikt (Årestedt 
et al., 2014). 
 
Anhöriga till ett barn med celiaki upplever inte sällan motsträviga känslor i matsituationer. De 
känner skuld och en slags rädsla när de prioriterar sig själva och ilska och bitterhet när de 
prioriterar barnet (Sverker et al., 2007). Denna kluvenhet beskrev även flera föräldrar i 
studien som tyckte att de kändes svårt med de blandade känslor som uppkom i olika 
matsituationer. De kände svårighet med att äta sådant barnet inte tålde samtidigt som det 
heller inte kändes helt rätt mot dem själva att avstå. Anhöriga beskriver att nöjet och den 
trevliga känslan av att gå ut och äta med familj och vänner minskar när det inte finns glutenfri 
mat (Sverker et al., 2007). Samma känsla beskrev föräldrar i studien, då de varit ute på 
restaurang och det inte funnits glutenfri mat.  
 
Cederborg et al. (2011) skriver att föräldrarna måste lära sig hantera sin oro inför barnets 
framtid. De är oroliga över hur barnet kommer att klara av en glutenfri kost när de lever 
själva. De bekymrar sig över att sjukdomen kommer att begränsa barnet liv. De önskar att 
barnet ska få ett normalt liv. Alla föräldrar i studien upplevde någon form av oro inför barnets 
framtid. Det kunde röra sig om hur barnet skulle kunna sköta kosten, begränsningar i sociala 
livet eller eventuella följdsjukdomar. Denna oro inskränker livskvaliteten hos föräldrarna och 
påverkar därmed också barnens livskvalitet. Årestedt et al. (2014) skriver att det finns en ökad 
osäkerhet inför framtiden och att detta kan minska känslan av välbefinnande. Därför skapas 
strategier för att kunna fokusera på nuet. Dock nämner ingen i föreliggande studie att de av 
den anledningen valde att fokusera på nuet.  
 
Dahlberg & Segesten (2010) skriver att livsvärlden ändras när en individ blir sjuk. Sjukdomen 
påverkar vardagen och hur individen ser på livet. Årestedt (2014) skriver att när någon i 
familjen blir sjuk möter familjen nya situationer och en process startar mot välbefinnande och 
hälsa. När gamla strategier inte längre fungerar, kommer man på nya lösningar för att 
underlätta och hantera vardagen. Familjen börjar reflektera över sjukdomens innebörd och det 
är viktigt att prata om upplevelser av sjukdomen både inom och utanför familjen. Hur 
familjemedlemmarna pratar med varandra är viktigt i processen att lära känna sjukdomen och 
finna sätt att hantera den. I studien berättade en förälder att de pratar mycket om sjukdomen 
hemma som ett sätt att närma sig den. En annan förälder berättade om att hon hade hittat nya 
rutiner som bättre fungerar i vardagen.  
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Sverker et al. (2007) har kommit fram till att det saknas kunskap om celiaki i sociala 
relationer med vänner och släkt, men också på restauranger och i affärer. En ökad kunskap i 
samhället skulle underlätta för de drabbade barnen och deras familjer. Alla föräldrar i studien 
berättade att det saknades kunskap om celiaki i omgivningen. De önskade större kunskap hos 
allmänheten och även en större förståelse för vad sjukdomen innebär. 
 
Cederborg et al. (2011) skriver att föräldrar aktivt söker information för att möta barnets 
behov av glutenfri diet. De söker information på nätet, pratar med människor i sin närhet som 
har kunskap och söker sig till intresseorganisationer. De flesta föräldrar önskar en 
regelbunden kontakt med dietist. Alla föräldrar i studien ville ha mer kunskap om celiaki. De 
sökte information på samma sätt och två av föräldrarna uttryckte samma önskemål om en 
regelbunden kontakt med dietist. Sverker et al. (2007) skriver att kontakt med dietist är viktig, 
både för den som är glutenintolerant och för de närstående. Barnen får ofta i sig för lite fiber 
och för mycket fett. Information från dietist kan också minska föräldrarnas oro för att göra fel 
i mathanteringen, Årestedt et al. (2014) beskriver att brist på information medför osäkerhet 
och att familjer med kronisk sjukdom har ett ökat behov av att dela sina funderingar om 
sjukdomen med sjukvårdspersonal. 
 
Alla föräldrar i studien upplevde att kontakten med sjukvården fungerade bra. De upplevde att 
både de som föräldrar och barnen blev lyssnade på. Sverker et al. (2007) skriver att en 
avgörande faktor för stödjandet av barnet och föräldrarna är attityden och kommunikationen 
mellan sjukvårdspersonalen och familjen. Författaren upplever att vården har anammat en 
familjefokuserad omvårdnad eftersom både barnet och föräldrarna står i fokus. Denna typ av 
omvårdnad tar hänsyn till det faktum att en förändring hos en familjemedlem leder till 
förändringar hos de andra och familjen som helhet. Det är inte alltid sjukdomen i sig som 
skapar ohälsa utan tankar och funderingar kring den. Om sjuksköterskan kan hjälpa 
familjemedlemmarna att uttrycka och förstå sina upplevelser av sjukdomen kan det bidra till 
en förbättrad hälsa (Årestedt et al., 2013).  
 
Eftersom hela familjens livsvärld påverkas måste hela familjen hitta nya strategier för att 
hantera den nya situationen. När patienten är ett barn har föräldrarna en mycket viktig roll i 
både behandling och som stöd. Föräldrarna måste hitta sina nya roller, inte bara som föräldrar 
utan också som vårdgivare. I den familjefokuserade omvårdnaden måste föräldrarnas ohälsa 
uppmärksammas, stress, ängslan och oro hos dessa föräldrar kan påverka barnet negativt 
(Epifino et al., 2013).  
 
Flera föräldrar tog upp svårigheter med att vara spontan och att det ständigt krävdes planering, 
vilket begränsade familjen. Även Sverker et al. (2007) beskriver detta dilemma med att vara 
spontan när det gäller matsituationer och svårigheterna med att hitta någon glutenfri 
snabbmat. De tar också upp att barnet med celiaki har företräde i matsituationer, då det får 
avgöra var familjen ska äta. Denna rätt till att bestämma övergår ofta till att gälla även i andra 
situationer som inte är relaterade till mat. Detta nämnde ingen av föräldrarna i studien. 
Följden av detta skulle kunna bli att omgivningen får stå tillbaka och barnet tillåts ta för stort 
utrymme i sociala sammanhang. 
 
Andra människor saknar ofta kunskap om celiaki och sjukdomens restriktioner när det gäller 
diet. Men det saknas också förståelse för hur sjukdomen påverkar vardagslivet.  En del 
restauranger har inte glutenfria alternativ. En del personal visar ignorans och ovilja att förstå 
den drabbade med celiaki, (Sverker et al., 2007). Detta tog flera av föräldrarna upp i studien. 
En av föräldrarna berättade att de ibland valde att vara hemma i stället för att det var 
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besvärligt. Sverker et al. (2007) skriver också att föräldrar väljer att vara hemma i stället för 
att träffa vänner, anhöriga och gå på restaurang för att de inte vet hur de kommer att bli 
behandlade. Före diagnosen var matsituationer något trevligt som förde samman människor. 
Men nu blir det komplicerade situationer där barnet kan bli ignorerat eller inte få tillräcklig 
uppmärksamhet. Det kan medföra förändringar vad gäller social samvaro och ett tappat socialt 
nätverk (Sverker et al., 2007).  
 
I motsats till resultaten i denna studie visar Sverker et al. (2007) att familjen är mer tolerant 
mot okunskap i början när barnet fått sin diagnos. Allt eftersom åren går ställer de högre krav 
på omgivningen. De vågar ifrågasätta kunskap och kräver bättre service av personal på 
restauranger. Restauranger som inte kan förklara vad maten innehåller accepteras inte och 
man går därifrån. Föräldrarnas uppgift är att vara språkrör för sitt barn. I början kan de 
uppleva oro och ängslan som försvårar för dem att ställa krav på omgivningen. De har dock 
inget val om barnet ska kunna upprätthålla sin hälsa. 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med celiaki. 
Resultatet beskriver tankar och känslor som föräldrarna upplever inför sitt barns sjukdom och 
hur det påverkar vardagen. Därmed anses syftet med studien ha uppnåtts. 
 
Slutsats 
Föräldrar till barn med celiaki upplever olika känslor som oro och ängslan. De är rädda för att 
barnet ska få i sig gluten av misstag och bli sjukt. De oroar sig också för att sjukdomen ska 
begränsa deras barns liv. Efter sjukdomsbeskedet startar en process mot hälsa och 
välbefinnande trots sjukdom. Hela familjen påverkas och tillsammans skapar de nya sätt och 
rutiner för att få vardagen att fungera. Svårigheter uppstår på grund av omgivningens 
okunskap. Kunskapsbrist och oförståelse hos andra ställer höga krav på föräldrarna. En ökad 
kunskap hos både vänner och allmänheten är önskvärd. Det skulle underlätta för både det 
drabbade barnet och familjen.  
 
Det är även viktigt att sjuksköterskor får mer kunskap om sjukdomen celiaki och vad den 
innebär. Barnet och föräldrarna kan ses som en helhet i ett system. En förändring i en individs 
hälsotillstånd påverkar hela familjen. Det är därför av stor betydelse att anamma en 
familjefokuserad omvårdnad där behandling och stöd anpassas till varje familjs enskilda 
behov. Föräldrarna har stor betydelse för barnets välbefinnande och hälsa och genom att 
uppmärksamma även deras behov av stöd kommer det att medföra att hälsan förbättras för 
barnet. Det behövs ytterligare forskning om föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med 
en kronisk sjukdom. Detta skulle ge sjuksköterskor bättre förutsättningar att utöva 
familjefokuserad omvårdnad.
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                                                                                                                                             Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Hur kändes det när ni fick beskedet att erat barn fått celiaki? 
 
Hur upplever du att sjukdomen har påverkat ditt barn? 
 
Hur upplever du att sjukdomen har påverkat familjen? 

 
Hur har familjens matvanor förändrats? 
 
Hur har kontakten med sjukvården fungerat? 
 
Hur känner du inför att ditt barn har en livslång sjukdom? 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal var ditt barn när han/hon fick diagnosen celiaki? 
Hur längesen var det sedan ni fick beskedet? 
Vilka symtom uppvisades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	   	  

                                                                                                                                                                          Bilaga 2 
	  
Informationsbrev 
 
Hej! 
Jag heter Maria Wänersjö och jag arbetar på Växjö lasarett som anestesisjuksköterska. Just nu går 
jag en kurs i vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö och ska skriva en C-uppsats. 
 
Jag ska göra en kvalitativ intervjustudie med syfte att beskriva föräldrars upplevelse av att leva 
med ett barn med celiaki. Eftersom hela familjen påverkas av ett barns sjukdom är det viktigt att 
även få kunskap om föräldrarnas upplevelse. Det finns studier om hur barn upplever sin sjukdom 
däremot finns få studier gjorda om föräldrars upplevelse. Genom att se på familjen som en helhet 
kan man hjälpa och stötta barnet och föräldrarna på bästa sätt.  
 
I studien kommer intervjuer att genomföras med föräldrar till barn med celiaki. Intervjuerna 
kommer att spelas in och transkriberas och därefter kommer en innehållsanalys att göras. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild kommer att kunna 
identifieras. Att delta är frivilligt och du som medverkande kan när som helst avbryta din 
medverkan. Hör av dig om du har frågor om studien! 
 
Med vänliga hälsningar    
Student    Handledare 
Maria Wänersjö   Stig Wenneberg 
   
   
 
Härmed samtycker jag till att deltaga i studien. 
 
Datum och ort                                                               Namnteckning 
                                                                                        
                                                                                       Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	   	  

                                                                                                                                             Bilaga 3 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
 

 

 
Projekttitel: Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med celiaki – En intervjustudie 
  

 
Projektledare: Maria Wänersjö 
  

 Handledare: Stig Wenneberg  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 
uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   

 


