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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Antalet insjuknade 
barn ökar och forskning visar att barnets sjukdom avsevärt kan påverka såväl barnens dagliga 
liv som deras familj.
Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa innebörden i att vara ett barn 
med astma, att beskriva vilka strategier barn använder för att hantera sitt dagliga liv samt hur 
de skattar sin livskvalité. Syftet är också att beskriva hur ett barns astmasjukdom kan påverka 
relationerna inom familjen.
Metod: I studie I användes fenomenologisk hermeneutik och 14 barn med astma intervjuades. 
I studie II användes grounded theory och 23 tonåringar med astma observerades och 
intervjuades. I studie III har 226 barn skattat sin livskvalité med hjälp av frågeformulär 
(PAQLQ). I studie IV användes grounded theory och 17 mammor intervjuades.
Resultat: Innebörden i att vara ett barn med astma är att sträva efter att leva ett normalt liv, 
det vill säga att kunna göra samma saker som friska barn kan (I). Att leva ett normalt liv 
möjliggörs då barnen känner tillit till sin egen kunskap om hur sjukdomen kan hanteras, att 
andra människor vill hjälpa dem och att de känner tillit till sina läkemedel. Ibland beskriver de 
att det inte är möjligt att leva ett normalt liv och barnen upplever sig då annorlunda och
utanför och uttrycker att de känner saknad, skuld, ensamhet, oro och rädsla. När tonåringar 
visar och berättar om vilka stategier de har för att inte sjukdomen skall få övertaget uppvisar 
och uttrycker tonåringarna tre strategier: De håller sin sjukdom på avstånd, utmanar
sjukdomen och tar sin sjukdom i beaktande (II). När flickor och pojkar hanterar sin sjukdom
framkommer vissa skillnader. Pojkar håller i huvudsak sin sjukdom på avstånd, medan
flickorna tar sjukdomen i beaktande. Även i livskvalitéstudien framkommer skillnader mellan
pojkar och flickor, även om barnen sammantaget skattar sin livskvalité som relativt hög (III).
Att vara pojke har samband med en högre livskvalité, jämfört med att vara flicka. Dessutom
visar resultatet att barn boende i södra Sverige, barn till mammor äldre än 40 år och barn till 
sammanboende föräldrar skattar en högre livskvalité, jämfört med barn boende i norra 
Sverige, barn till mammor under 40 år, och barn till ensamstående föräldrar. En hög 
livskvalité hos barnens pappor har också samband med hög livskvalité hos deras barn. Barnet 
sjukdom påverkar också barnets familj och mammor till barn med astma beskriver att barnets 
astmasjukdom bidrar till en ständig osäkerhet som påverkar familjens relationer (IV). Den 
ständiga osäkerheten medför att mamman upplever sig mer eller mindre tillgänglig för 
familjens medlemmar. Mammorna berättar att de ständigt är tillgängliga för barnet med astma
och att denna relation präglas av kontroll och bundenhet. Detta medför att familjens övriga
medlemmar får allt mindre tid, vilket bidrar till att relationen mellan mammor och familjens
övriga medlemmar beskrivs som karaktäriserade av försakelse och bristande förståelse. 
Konsekvensen blir att alla familjens medlemmar längtar efter att kunna leva som alla andra 
familjer.
Slutsats: Sammantaget visar resultaten av de fyra delstudierna att såväl barnen som deras
mammor upplever stunder av välbefinnande då de har möjlighet att leva som alla andra, men
också stunder då de upplever att sjukdomen får övertaget. När sjukdomen får övertaget 
upplever barnen sig annorlunda och utanför och mammorna upplever i dessa stunder att 
osäkerheten ökar, vilket i sin tur påverkar familjen relationer. För att stödja dessa barn och 
deras familjer är det därför betydelsefullt att skapa en miljö där varje individ tillåts att berätta
om sina upplevelser och strategier. Det är också viktigt att inte döma, utan att ge individuell 
vård, baserad på det enskilda barnets eller den enskilde familjemedlemmens behov.
Nyckelord: Astma, barn, tonåring, föräldrar, upplevelser, normalitet, utanförskap, strategier, 
följsamhet, gender, relationer, livskvalité, osäkerhet, fenomenologisk hermeneutik, grounded 
theory.
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INLEDNING

Att leva med astma är att leva med en sjukdom som har en oförutsägbar och episodisk 

karaktär. Det är att leva med en sjukdom som inte alltid ger symtom, men som ändå finns där 

i bakgrunden. En del barn med astma kan delta i de flesta av tillvarons glädjeämnen. För 

andra barn kan tillvaron bli mycket begränsad, eftersom de såväl under fritid, i skola som

hemma utsätts för situationer som kan leda till svåra andningsbesvär eller som på sikt kan 

förvärra sjukdomen. Eftersom sjukdomen inte syns kan kamrater ha svårt att förstå att en liten 

gullig hund eller katt kan göra att barnet med astma måste hålla sig utanför. Den goda 

födelsedagstårtan eller det häftiga discot på fredagskvällen, där senaste doften på parfym eller 

hårgelé ligger tung över dansgolvet, kan också vara en omöjlighet. Om barnet inte kan motstå

sådana här glädjeämnen eller om längtan efter att vara med de andra blir för stark kan 

sjukdomen göra sig påmind. Då räcker luften inte till. 

Även om astma är en vanlig och ökande kronisk sjukdom bland barn, bagatelliseras ibland 

både barnens och deras föräldrars problem. Vänner och skolpersonal tar inte alltid barnets

sjukdom på allvar och ibland har inte arbetsplatsen förståelse för föräldrarnas situation. Att 

leva med astma är ett mångfacetterat fenomen som kan ses ur många perspektiv. Denna 

avhandling utgår i huvudsak från ett livsvärldsperspektiv, där barnens eget perspektiv på hur 

livet kan te sig studeras med hjälp av intervjuer, skattningar, observationer och samtal.

Dessutom utgår en del i denna avhandling från mammors perspektiv, där de beskriver hur 

relationerna i familjen kan påverkas då barnet har astma.
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BAKGRUND

Barns sårbarhet 

Barn är en sårbar grupp som har svårt att göra sin röst hörd. De vet från tidig ålder att de är 

barn och att de har en särställning i relation till vuxna (Näsman, 2004). Förr var barnets 

människovärde litet och deras rättigheter var i det närmaste obefintliga (Bischofberger et al., 

1991). Men synen på barn har ändrats. Från att tidigare knappt haft några rättigheter alls, kan 

barn nu, enligt Bischofberger et al. kräva full respekt för sina mänskliga rättigheter. Detta är 

dock ett filosofiskt påstående, även idag ses barn ofta som en minoritetsgrupp med lägre värde 

än vuxna och Lindström (1994, s.53) drar därför paralleller mellan samhällets syn på barn och 

synen på etniska minoriteter och kvinnor. För att komma tillrätta med barns utsatthet har 

Förenta Nationerna (FN) upprättat en konvention med syfte att ta tillvara barnets rättigheter

och öka deras möjligheter att påverka sin situation. I FN’s barnkonvention (1989), artikel 12, 

fastställs principen om barns rätt att komma till tals. I denna artikel betonas att barns egna 

upplevelser och åsikter skall tillvaratas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Barns utveckling 

Inom forskning som rör barns ålder och mognande betraktas barn, enligt Näsman (2004), som

”individer i blivande” (s.55) och litteraturen beskriver hur barn genomgår biologiska, 

kognitiva och utvecklingspsykologiska processer innan de når vuxenlivet. Dessa processer har 

alla barn gemensamt, men litteraturen betonar att barns utveckling, det vill säga deras 

mognad, också påverkas av deras kön, klass, etnicitet och miljö (Näsman, 2004).

Synen på barn och barns utveckling har förändrats men ändå ligger äldre utvecklingsteorier 

ofta till grund för hur vi förstår barns utveckling och behov. Utveckling av ett barns olika 

färdigheter antas ske i en bestämd ordningsföljd som dels styrs av mognadsprocesser, och dels 

av samspel mellan mognad och miljöpåverkan. För att inom barnsjukvården förstå barns 

tänkande om sjukdom har Piagets teori om barns kognitiva utveckling varit den förhärskande.

Idag antar man, enligt Rushforth (1999), att barn har en större förmåga att förstå komplexa

sjukdomsbegrepp än man tidigare trott då man utgått från Piagets teori. Piaget (1988) har 

kartlagt hur barns kunskap och förståelse strukturellt förändras med stigande ålder, allt ifrån 

det nyfödda barnets reflexmässiga trevande fram till den vuxna människans abstrakta och

logiska tänkande. Rushforth (1999) menar i en kritik mot Piaget att Piaget i hög grad 
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fokuserar vad barnet inte kan uppnå, och menar att Vygotsky och Carey erbjuder alternativa 

teorier som stöttar antagandet om att barn kan överskrida de utvecklingsstadier som beskrivs 

av Piaget. Carey (1985) baserar sin teori om barns kognitiva utveckling på Benners 

beskrivning av ”Från novis till expert” och menar att det är innehållet i tänkandet som

förändras, inte att det sker förändringar i tänkandets strukturer. När barn, liksom vuxna, har 

kännedom om ett visst område, blir de också mer kompetenta inom detta. Emellertid menar

Vygotsky, i enlighet med Piaget, att det finns skillnader i barns kognitiva förmåga under olika 

stadier i deras uppväxt (Shayer, 2003). Därför finns det gränser för vad barn i olika åldrar kan 

förstå, men de kan också med hjälp av instruktioner från goda läromästare till viss del 

överskrida de gränser man förväntar sig. Eftersom Piaget inte anses lyfta fram betydelsen av 

sociala processer för barns kognitiva utveckling, har han under en period blivit kritiserad 

(DeVries, 2000). DeVries framhåller dock att Piaget, om än inte så ofta, betonade vikten av 

sociala faktorer och hänvisar bland annat till ett tidigt arbete av Piaget, där Piaget skriver att 

”social life is a necessary condition for the development of logic” (1928/1995, s.120). 

Emellertid uttrycker Shayer (2003) att Piagets och Vygotskys teorier kompletterar varandra 

när det gäller förståelsen av barns kognitiva utveckling.

Barns syn på sjukdom 

Med hjälp av Piagets kognitiva teori har Bibace och Walsh (1980) utvecklat en teori om barns 

tankar omkring sjukdom. Enligt Piaget (1988, s. 60-67) befinner sig barn i åldrarna 7-11 år i 

de konkreta operationernas stadium, då de använder en elementär form av logiskt resonemang

som de endast kan tillämpa i samband med konkret material. I denna ålder förstår barn, enligt 

Bibace och Walsh (1980), att en sjukdom kommer utifrån och orsakas av att man inte skött sig

rätt eller varit i kontakt med smuts och bakterier som kommit in i kroppen. Under de abstrakta 

operationernas stadium, 11-12 år, och fram till vuxen ålder, ökar barnets förmåga att tänka 

abstrakt och tänkandet liknar alltmer en vuxens tänkande (Piaget, 1988, s.75-79). Nu förstår 

barn att sjukdom är en inre företeelse, som beror på fysiologiska skeenden i kroppen och att 

sjukdom exempelvis orsakas av att ”bakterier vinner över vita blodkroppar”. De förstår också 

samspelet mellan kropp och själ och förstår att till exempel en kronisk sjukdom kan påverka 

sinnesstämningen (Bibace & Walsh, 1980).

Piaget antyder att den påfrestning som en kronisk sjukdom medför skulle kunna inskränka på 

barns kognitiva utveckling (Piaget & Inhelder, 1969), men enligt Perrin et al. (1991) skulle 
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man å andra sidan kunna anta att barn som har erfarenhet av sjukdom skulle kunna föra ett 

mer logiskt resonemang om sjukdomens orsak. Studier har också genomförts för att studera 

om det finns skillnader mellan hur friska barn och barn med kronisk sjukdom resonerar kring

orsak till sjukdom. Perrin et al. (1991) och Koopman et al. (2004) fann att det inte föreligger 

skillnader mellan dessa grupper, medan Crisp et al. (1996) visar att kroniskt sjuka barn kan ge 

mer sofistikerade förklaringar än friska. Slutligen visar en enkätstudie, som genomfördes på 

1980-talet, där jämförelser gjordes mellan 49 brittiska barn med astma i åldrarna 7-16 år och 

49 matchade friska barn, att barn med astma har mindre kunskap om kroppen och hur den 

fungerar än friska barn (Eiser, 1988).

Astma hos barn 

De flesta definitioner av astma betonar att astma medför en variabel och reversibel 

luftvägsobstruktion samt bronkiell hyperreaktivitet. Förståelsen för att den underliggande 

inflammatoriska reaktionen har stor betydelse, har lett till att GINA (2002, s.2) gett en mer

uttömmande definition av astma:

Astma är en kronisk inflammatorisk rubbning i luftvägarna, vid vilken många celltyper och cellelement

medverkar. Den kroniska inflammationen orsakar en ökning i luftvägarnas känslighet som leder till 

återkommande episoder med pip i bröstet, andfåddhet, tryckkänsla över bröstet och hosta, speciellt

nattetid eller tidigt på morgonen. Dessa episoder är vanligtvis associerade med utbredd men variabel

luftvägsobstruktion som ofta är reversibel, antingen spontant eller efter behandling (Socialstyrelsens

översättning. Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 2004,

s.23,).

Prevalens

Astma är av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn med en ökande prevalens i många

länder (GINA, 2002, s.12). I en internationell studie, ISAAC (International Study of Asthma

and Allergies in Childhood, 1998) studerades förekomsten av astma bland 13-14 åringar med

hjälp av frågeformulär som fylldes i av ungdomarna själva. Den högsta prevalensen 

rapporterades från England, Australien, Nya Zeeland och Irland (30-35%) medan de lägsta 

rapporterades från den icke industrialiserade världen och Östeuropa (2-5%). I Sverige 

besvarade 10.000 barn (6-14 år), i slumpmässigt utvalda skolor, ett frågeformulär där de 

tillfrågades om de någon gång haft besvär med pip i bröstet, hösnuva eller eksem. Mellan 19 

och 25 procent av barnen hade någon gång haft besvär med pip i bröstet och 8-10 procent 

rapporterade att de någon gång hade haft astmabesvär (Björkstén et al., 1998). Idag finns 
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vetenskapligt stöd för att astma ökar i många länder, men det finns inte tillräckligt med data 

som förklarar orsakerna och varför det föreligger variationer mellan och inom olika 

populationer (GINA, 2002, s.13). 

Faktorer som såväl skyddar som påverkar risken att utveckla astma 

Både genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till risken att utveckla astma. Faktorer hos 

individen är bland annat ärftlighet, känsliga luftvägar och kön. Enligt GINA (2002, s.28-32) 

visar ett stort antal studier att barn till föräldrar med astma oftare har astma än barn till 

föräldrar utan astma, men om föräldrarna enbart har atopi har inte barnet ökad risk att 

utveckla astma. Atopi, det vill säga onormal benägenhet att bilda IgE-antikroppar i kontakt 

med allergen i miljön, är dock ärftlig. Oftast är astma hos barn IgE medierad, men sambandet

mellan IgE medierad allergi och astma är inte helt säkerställt (GINA, 2002, s.28-32). Astma

beror dock inte enbart på allergi, ibland är luftvägarna alltför känsliga och drar ihop sig om de 

utsätts för exempelvis rök, kyla och ansträngning. Slutligen är barnastma vanligare hos pojkar 

än hos flickor. I Finland fann Gissler et al. (1999) att barnastma är en och en halv gång så 

vanligt bland pojkar jämfört med flickor. Detta kan bero på att pojkar i jämförelse med flickor 

har trängre luftvägar och en ökad luftvägstonus. Under puberteten och därefter är dock astma

vanligare hos kvinnor (de Marco et al., 2000).

Faktorer i miljön som påverkar risken att utveckla astma är övre luftvägsinfektioner, allergen 

från exempelvis hund, katt, pollen och mögel, tobaksrök, luftföroreningar, nivå av hygien och 

familjens storlek (GINA, 2002, s.28-34). Den vanligaste orsaken till att små barn får 

astmasymtom är luftvägsinfektioner och studier visar att det föreligger ett samband mellan 

tidig RS (Respiratory Syncytial) virusinfektion hos spädbarn och barns utveckling av astma

(Sigurs et al., 2000; 2005). I skolåldern kan man påvisa IgE antikroppar hos de flesta barn 

med astma och det diskuteras om husdjur under uppväxten utgör en risk eller har en 

skyddande effekt när det gäller överkänslighet och allergisymtom. Flera studier visar att 

husdjur kan ha en skyddande effekt (Hesselmar et al., 1999; Rönmark et al, 2001; 

Perzanowski et al., 2002; Sandin et al., 2004). I en kohortstudie besvarade föräldrar till 2.431 

barn ett frågeformulär och vissa barn pricktestades. I resultatet framkom att ha en katt i 

familjen under uppväxten har en skyddande effekt när det gäller utveckling av astma, men

sambandet är svagare när det gäller hund (Perzanowski et al., 2002). Bornehag et al. (2003) 

menar dock att man bör förhålla sig kritisk till liknande fynd, eftersom föräldrar med allergi i 

familjen ofta undviker att skaffa hund eller katt på grund av risken att barnet skall utveckla
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allergi. I en annan svensk studie fann man att katt hemma under första levnadstiden ökade 

risken för senare astma, i synnerhet om modern rökte (Melen et al., 2001). 

Allergen från pälsdjur och pollen är luftburna, men en viktig skillnad är att exponering för 

pollen sker utomhus och under begränsad tid på året, medan exponering för pälsdjur 

mestadels sker inomhus och under hela året (Foucard & Hedlin, 2003). Kihlström et al. (2004) 

undersökte om det fanns samband mellan mammans exponering för pollen under graviditet 

och utvecklande av överkänslighet och atopisk sjukdom i barnets luftvägar. Resultatet visar 

att om mamman utsattes för höga nivåer av björkpollen under sin graviditet, hade deras barn 

en tendens att få björkpollenallergi, men en större risk för barnet var att bli exponerat strax 

efter födseln. Även föräldrars rökning ökar risken för att barn skall få besvär från sina 

luftvägar senare i livet (Andrae et al., 1988, Stick et al. 1996; Strachan & Cook, 1998; Melen 

et al., 2001; Kooi et al., 2004). När Strachan och Cook (1998) analyserade 96 studier där 

sambandet mellan föräldrars rökning och väsande andning hos deras barn, framkom att 

rökning ökar risken för väsande andning hos barnen, samt att barn som har diagnosticerad 

astma blir sämre i sin sjukdom om föräldrarna röker. Däremot visar en studie av Åberg et al 

(1996) att föräldrars rökvanor inte säkert ökar risken för att barnet skall utveckla besvär från 

sina luftvägar (Åberg et al., 1996).

I några studier har det framkommit att prevalens av hösnuva och astma är lägre hos barn på 

landsbygd jämfört med barn i tätbebyggelse (Riedler et al., 2000; Klintberg et al., 2001; 

Remes et al., 2003). I en tvärsnittstudie besvarade 2.283 föräldrar till barn från 8-10 år ett 

frågeformulär angående allergisk sjukdom och miljöfaktorer. På ungefär hälften av barnen 

genomfördes en pricktest. Resultatet visar att barn boende på landsbygd har signifikant lägre 

pricktestreaktion jämfört med barn boende i tätort (Riedler et al., 2000). Enligt författarna kan 

den lägre pricktestreaktionen bero på att barn boende på landsbygd exponeras för mikrobiella

antigener i stall eller ladugårdar och härigenom utvecklar en immuntolerans, eller att Th1-

cellerna stimuleras och därmed dämpar Th2-cellerna. 

Exposition för dammkvalster, kemiska ämnen eller emissioner från fuktskadat material har 

diskuterats som möjliga faktorer för att utveckla astma (Wickman & Emenius, 2003). 

Dessutom visar forskning att förbättrad hygien och färre infektioner har ett starkt samband

med den ökade förekomsten av atopisk sjukdom i västvärlden (Matricardi et al., 2000; Riedler 

et al., 2001; Strannegård & Strannegård, 2001). En antroposofisk livsstil, det vill säga 
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inskränkning i antibiotikabehandling, färre vaccinationer och kost som innehåller 

laktobaciller, tycks medföra lägre prevalens av atopi (Alm et al., 1999). Dessutom visar 

studier att ordningsföljd i syskonskaran har betydelse. Att vara enda barnet eller ha ett syskon 

har samband med en ökad risk för utveckling av astma jämfört med när det finns fler än två 

barn i familjen (Hesselmar et al., 1999; Wickens, et al., 1999).

Diagnos och behandling 

Ett barns astmadiagnos baseras ofta på barnets sjukhistoria och symtom, såsom pip i bröstet, 

andfåddhet och indragningar (GINA, 2002). Att dessutom mäta barnets lungfunktion och göra 

behandlingsförsök med läkemedel kan verifiera diagnosen (Socialstyrelsen, 2004). För att 

bedöma astmasjukdomens svårighetsgrad har Barnläkarföreningens allergisektion utarbetat en 

klassificering av astma hos barn över 2 år som grundar sig på barnets symtom och behov av 

underhållsmedicinering den senaste månaden (htpp://www.barnallergisektionen.se/). De olika 

svårighetsgraderna betecknas som lindrig, måttlig, medelsvår och svår astma. Lindrig astma

innebär inga symtom, måttlig astma innebär symtom 1-2 dagar/vecka, medelsvår innebär 

symtom 3-6 dagar/vecka och svår astma innebär dagliga symtom. Behovet av medicinering

vid de olika svårighetsgraderna varierar från ingen underhållsbehandling och kortverkande 

-agonist vid behov vid lindrig astma, till underhållsbehandling med inhalationssteroid 

>400-800 mikrogram/dygn och långverkande -agonist och/eller leukotrienantagonist vid 

svår astma.

Astma hos barn skall aldrig nonchaleras i hopp om att barnet skall växa ifrån sjukdomen. I 

folkmun talas ofta om att barnastma försvinner under barnets uppväxt, men epidemiologiska

studier visar att detta är en felaktig uppfattning. Tre av fyra barn som under späd- och 

småbarnstid har infektionsutlösta astmasymtom blir besvärsbefria när de uppnår sju till tio års 

ålder. Av de barn som får symtom under skolåldern är cirka hälften besvärsfria efter 10-20 år, 

men återfallsrisken är relativt stor, cirka 25 procent (Socialstyrelsen, 2004, s. 22). 

Mål med behandling

Det övergripande målet med behandling är att barn och tonåringar med astma skall uppnå 

kontroll över sjukdomen (jfr Socialstyrelsen, 2004, s.33). Därför är det viktigt att undvika 

utlösande faktorer, tillhandahålla en individuell behandlingsplan för långtidsbehandling samt

en för akuta tillstånd, att följa astmans svårighetsgrad genom att registrera symtom och mäta
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lungfunktion, samt att erbjudas patientutbildning. Denna utbildning sker såväl individuellt 

som i grupp och för barn och ungdomar sker undervisningen ofta på astmaskolor eller läger 

(s. 55). Behandlingsmålen är ofta svårare att uppnå hos tonåringar och studier visar att de är 

mindre benägna att följa rådgivning och läkemedelsordinationer än yngre barn, vilket antas 

bero på att tonåringar oftare är benägna att ta risker och att testa gränser. Därför krävs det 

enligt Socialstyrelsen (s. 41-42) flexibilitet och kompromissvilja hos vårdpersonal för att 

ungdomar skall medverka i sin behandling och ta ett eget ansvar sin för sjukdom.

Att vara barn och leva med astma 

Att leva med en kronisk sjukdom kan avsevärt påverka ett barns liv och hela barnets 

livssituation kan förändras såväl kroppsligt, känslomässigt, socialt som andligt (Fulton & 

Moore, 1995). Forskning visar att barn med kroniska sjukdomar bland annat berättar att 

sjukdomen bidrar till att de känner osäkerhet (Admi, 1996; Yeh; 2001; Sällfors et al., 2002a; 

Stewart, 2003), att de skiljer sig från andra (Christian & D’Auria, 1997; Instone, 2000; Rehm

& Franck, 2000; Sällfors, 2002b) och att de blir begränsade i sina aktiviteter (Weekes & 

Kagan, 1994; D’Auria et al., 1997; Amer, 1999). Kroniska sjukdomar har emellertid olika 

egenskaper och förlopp, vissa kroniska sjukdomar är mer långsamma och oförutsägbara, 

medan andra är mer episodiska och oförutsägbara. En kronisk sjukdom kan medföra klåda, en 

annan smärtande leder och för ett barn som har astma kan sjukdomen medföra att andningen 

försvåras.

För att förstå hur det är att leva med en kronisk sjukdom som försvårar andningen är det 

intressant att ta del av hur barn med astma beskriver sina andningsbesvär. I en intervjustudie 

med 55 brittiska barn mellan 11 och16 år med medelsvår till svår astma framkom, att barn 

med astma under episoder då andningen försvåras beskriver sin andning som väsande och att 

det är omöjligt att andas, det gör ont i bröstet, det känns som en tyngd på bröstet, att det går 

bra att andas in men inte ut och att de hostar (Gabe et al., 2002). Liknande beskrivningar av 

astmabesvär noteras av Carrieri et al. (1991), då de intervjuade 39 barn från USA som var 

mellan 7 och 13 år. Under de dagar då barnen känner av sin astma är andningen väsande, de 

är kortandade, lungorna drar ihop sig, de får kämpa med att andas in och ut, det gör ont, de 

mår illa och de känner sig ”uppstoppade”.
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Att känna oro och rädsla 

Gabe et al. (2002) och Carrieri et al. (1991) beskriver att barnen under attacker av andnöd 

känner rädsla, hjälplöshet och osäkerhet. Under intervjuer i fokusgrupper berättar 24 barn (14-

18 år) från USA att den främsta orsaken till att de upplever rädsla och osäkerhet är 

sjukdomens oförutsägbarhet och episodiska förlopp (Velsor-Friedrich et al., 2004). Studier

visar också att barn med astma uppger att de är rädda för att dö när andningsbesvären tilltar. 

När Yoos och McMullen (1996) intervjuade 28 barn (6-18 år) från USA med medelsvår till 

svår astma fann de att ett framträdande tema i barnens berättelser är ”död”. Rädslan för att dö 

visar sig vid tillfällen då barnen glömt att ta sina läkemedel eller när de känner att tröttheten 

börjar ta över vid en astmaattack. Liknande upplevelser återges av Gabe et al. (2002) och 

Carrieri et al. (1991), som fann att barn med astma känner panik och är rädda för att dö när 

andningsbesvären tilltar. Om de däremot känner att de kan hantera sina astmasymtom minskar

deras rädsla. Även i kvantitativa studier framkommer att barn med astma upplever en rädsla 

för att dö. Cohen et al. (2003) använde frågeformulär för att bland annat studera 200 

nordamerikanska ungdomars attityder till sin sjukdom (medelålder 15.7 år). Studien visar att 

63 procent av ungdomarna känner oro och 39 procent kommer ihåg tillfällen då de varit rädda 

för att dö på grund av sin astma. Trots detta är det enbart 38 procent av ungdomarna som tar 

med sig sin inhalator då de går hemifrån.

Forskning visar barnens oro tenderar att öka i relation till astmans svårighetsgrad. Velsor-

Friedrich (2004) fann att barnens oro bland annat varierade med hur de upplever sina symtom.

Detta kan jämföras med resultatet i Yoos och McMullens (1996) studie, där forskarna, 

förutom att intervjua barn med medelsvår till svår astma, också bad barnen att på en tiogradig 

VAS-skala skatta sin oro över sjukdomen. Man fann signifikanta skillnader mellan barnens 

skattningar och kunde visa att barn med svår astma är oroligare än barn med medelsvår astma.

Det finns också studier som visar på samband mellan sjukdomens svårighetsgrad och 

förekomst av panikattacker. Goodwin et al. (2003) intervjuade 1.285 barn ur en 

normalpopulation tillsammans med en av barnets föräldrar med hjälp av strukturerade frågor 

för att utröna om det fanns samband mellan astma och panikattacker hos barn. Barnet och 

dess förälder fick bland annat uppge om barnet hade någon psykisk diagnos eller 

medicinering, samt om barnet hade någon astmasjukdom. Den statistiska bearbetningen av 

materialet visade på ett signifikant samband mellan panikattacker och svår astma hos barnet.
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Att ibland känna sig normal och att ibland avvika från kamrater 

I en kvalitativ studie med 25 brittiska barn mellan 9 och16 år som samtliga inhalerade 

kortikosteroider, fann Callery et al. (2003) att barn med astma under bra dagar känner sig 

”normala” och att de under dessa dagar till exempel kan springa lika fort som sina kamrater.

Under dåliga dagar kan de hosta oavbrutet, vilket gör att sjukdomen blir synlig för andra. När 

Park och Martinsson (1998) intervjuade 15 barn (4-12 år) från Syd Korea tillsammans med

övriga familjemedlemmar berättar barnen att de upplever sig själva som fysiskt svagare och 

sämre än sina kamrater. De kan inte springa lika fort och de blir oftare förkylda. Barn med

astma är också arga, besvikna och irriterade över att sjukdomen medför att de ibland blir 

avbrutna i sina aktiviteter (Yoos & McMullen, 1996; Gabe et al., 2002). Många av dem kan 

inte rida eller besöka kamrater som har hundar eller katter (Gabe et al., 2002).

När Ireland (1997) intervjuade 10 brittiska barn, 9-12 år gamla, med astma, var det mest 

framträdande temat i barnens berättelser en strävan efter att upprätta normalitet. Trots att

barnen ger exempel på svårigheter som är relaterade till sjukdomen, försöker alla barn 

reducera sjukdomens betydelse och svårighetsgrad. Istället för att framhålla vad de inte kan 

göra, deltar de i de aktiviteter de klarar av. De gömmer sina läkemedel eller tar dem i smyg.

Att barn med astma kan känna skam över sin sjukdom och behandling visas också i en studie 

av Cohen et al. (2003) där ungdomar skattade vilken attityd de hade till sjukdom och 

behandling. Där framkom att 29 procent av ungdomarna skämdes över sin astma, 32 procent 

skämdes över att inhalera sina läkemedel när de var tillsammans med kamrater och endast 40 

procent av ungdomarna hade berättat för sina kamrater att de hade astma.

Studier visar också att astmasjuka barns längtan efter ett normalt liv kan bli så stark att de 

själva utsätter sig för risker genom att negligera sina symtom och avstå från att berätta för 

andra att de är sjuka (Gabe et al., 2002; Velsor-Friedrich et al., 2004). Ibland försöker de 

också prestera mer än sina kamrater i sportsammanhang (Velsor-Friedrich et al., 2004). Å 

andra sidan uppger en del barn att astma numera är så vanligt att sjukdomen inte gör att de 

känner sig annorlunda (Ireland, 1997; Gabe et al., 2002). Trots att ungdomarna längtar efter 

ett normalt liv uppger vissa ungdomar i Gabes et al. (2002) studie att en del av de 

begränsningar som sjukdomen medför kan ge sekundärvinster. Det är till exempel skönt att 

slippa delta på vissa gymnastiklektioner. 
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Strategier vid andningsbesvär 

För att hantera andningsbesvär använder barn med astma olika strategier. Kvalitativa studier 

visar att den vanligaste strategin som barnen använder är att inhalera läkemedel, men andra

vanliga strategier är att sitta upprätt, hålla sig lugn, avbryta pågående aktivitet och använda 

olika andningstekniker (Carrieri et al., 1991; Horner, 1999; Gabe, et al. 2002). Dessutom fann 

Carrieri et al. (1991) att barnen ser till att få frisk luft, försöker slappna av, intar dryck och 

vissa av dem låter mamma klappa dem på ryggen. Andra strategier som framkom i Gabes et 

al. (2002) studie är att undvika de faktorer som kan utlösa ett astmaanfall. Däremot uppger 

barnen att det är svårt att undvika vissa aktiviteter som exempelvis gymnastiklektioner. De 

söker också stöd från kamrater och andra vuxna (Carrieri et al., 1991; Horner, 1999; Gabe et 

al., 2002). Horner (1999) fann i fokusintervjuer med 25 barn från USA som var 11-14 år att 

barn vill ha stöd under astmaattacker, men inte på ett sådant sätt att de riskerar att förlora sin 

självständighet och värdighet. De menar att det är viktigt att de som ger stöd är lugna och 

hämtar extra hjälp när det behövs. När barnen i Gabes et al. (2002) studie talar om stöd, 

berättar de att det kan betyda att till exempel vänner och lärare hjälper dem att leta rätt på sin 

inhalator, erbjuder ett glas vatten för att lindra hostan eller stannar tills man återhämtat sig. 

När 78 barn från USA mellan 8 och13 år skattade vilka strategier de tyckte var mest effektiva 

fann Ryan-Wenger och Walsh (1994) att strategier som att försöka slappna av, vara lugn, titta 

på tv, lyssna på musik samt berätta om sina andningsbesvär för någon upplevdes som mest

effektivt.

Det har varit svårt att finna studier som beskriver eventuella skillnader i strategier som flickor

respektive pojkar använder då de skall hantera sina astmabesvär. Emellertid fann Williams

(2000) under intervjuer med ungdomar från 15 -18 år som hade diagnosticerad astma eller 

diabetes, att flickor oftare beskriver att de införlivar sin sjukdom och behandling i sitt sociala 

liv och i sin identitet. Flickorna berättar om sin sjukdom för andra och skäms inte för att 

inhalera sina läkemedel offentligt. Pojkarna anstränger sig istället för att utesluta sjukdomen

från sitt sociala liv och sin identitet, eftersom sjukdomen ses som något personligt som inte 

angår andra och som även ger dem ett lägre värde än friska pojkar.

Bristande följsamhet 

Under tonåren revolterar ofta ungdomar mot att vara beroende och detta kan medföra att man

undviker att följa givna ordinationer (Divertie, 2002). Att ungdomar med astma inte anpassar 

sig till givna ordinationer är ett välkänt problem inom astmavård (Buston & Wood, 2000; 
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Kyngäs 1999; Sundell, 1999; Björkstén, 2000; Kyngäs et al., 2000; Couriel, 2003; McQuaid 

et al., 2003; Penza-Clyve et al., 2004). När Buston och Wood (2000) intervjuade 49 brittiska 

ungdomar i åldrarna 14-20 år som haft astma i mer än ett år framkom att orsaker till att de inte 

följer givna ordinationer är glömska, att de inte tror på medicinernas verkan, att de förnekar 

att de är sjuka, att de har svårigheter med att använda sin inhalator, att de skäms över 

sjukdomen, att det är obekvämt, att de inte orkar samt att de är rädda för biverkningar (Buston 

& Wood, 2000). Detta kan jämföras med en finsk kvantitativ studie där 266 ungdomar, 13-17 

år, själva skattade graden av följsamhet till ordinerad behandling (Kyngäs, 1999). I studien

angav 42 procent av ungdomarna att de har bra följsamhet, 42 procent angav att de har 

tillfredsställande och 18 procent angav att de har dålig följsamhet. Det visade sig att yngre 

ungdomar (13-14 år) hade bättre följsamhet än äldre. De som tränade, tog avstånd från 

alkohol, hade en mer positiv attityd till sin behandling samt stöd från föräldrar hade också

signifikant bättre följsamhet än de som uppgav motsatsen. Av de ungdomar som upplevde sig 

som onormala visade endast sju procent att de hade god följsamhet till sin astmaregim. Även 

en studie från USA där 106 barn både fyllde i frågeformulär och intervjuades angående sin 

följsamhet, visar att yngre barn är mer följsamma till sina ordinationer än äldre barn. Barnen i 

studien var 8-16 år och alla var ordinerade ett eller flera läkemedel dagligen (McQuaid et al., 

2003). Barnen tog i genomsnitt ungefär hälften av sina förskrivna läkemedel. Trots att 

tonåringar kan förväntas kunna ta ett större ansvar, fann Velsor-Friedrich et al. (2004) i sin 

kvalitativa studie att tonåringar med astma ofta förväntade sig att deras föräldrar tog hand om

det som rörde sjukdomen.

För att bättre förstå de problem som barn och ungdomar med astma möter utrustade Rich et al. 

(2000) 21 amerikanska barn och ungdomar (8-25 år) med medelsvår till svår astma med var 

sin videokamera. Deltagarna dokumenterade sitt dagliga liv genom att spela in personliga 

monologer och de intervjuade dessutom sina familjemedlemmar och vänner. En slutsats i 

denna studie är att de uppgifter som fanns i deltagarnas journaler avvek från hur barnen 

verkligen levde. Trots att deltagarna hade uppgivit att de inte var utsatta för astmautlösande

ämnen som damm, mögel, djur, parfym och tobak i hemmet, visade inspelningarna motsatsen. 

De egna videoinspelningarna visade att de ofta hade svårt att inhalera sina läkemedel på rätt 

sätt, att de inte använde sina läkemedel på det sätt som var ordinerat och att de ibland avbröt 

sin medicinering på grund av läkemedelsbiverkningar. Videoinspelningar under läkarbesök 

visade att mötet ofta präglades av förnekande och uppror från barnets/ungdomens sida, 

samtidigt som de inte hade tillräckligt med mod att be läkaren att klargöra hur de skulle 

20



hantera sina läkemedel. Dessutom visade videoinspelningarna att barnen/ungdomarna är 

rädda, känner sig utsatta och ensamma under astmaanfall. 

Skattning av beteende 

Studier visar att det finns samband mellan sjukdomens svårighetsgrad och avvikande 

beteende. I en metaanalys av 26 kvantitativa studier innefattande nära 5.000 barn (2-19 år) 

med astma framkom att barn med astma i signifikant högre grad uppvisar ett inåtvänt 

beteende (en tendens att dra sig undan), men också ett mer utåtagerande beteende än friska 

barn (McQuaid et al., 2001). Denna studies resultat kan jämföras med studier där mammor

skattar barnens beteende. När McLean et al. (1992) statistiskt bearbetade ett material där 

mammor till 81 barn (6-14 år) från USA hade besvarat frågor angående astmasjukdomens

svårighetsgrad och skattat sitt barns beteende med hjälp av Child Behaviour Checklist 

(CBCL, Achenbach & Edelbrock, 1983) framkom att sjukdomens svårighetsgrad har 

signifikanta samband med såväl beteendeproblem som bristande social kompetens hos barnet. 

Även Eksi et al. (1995) använde CBCL i en turkisk studie för att undersöka om det fanns

skillnader mellan hur 60 mammor till barn med astma (6-11 år) och 60 mammor till friska

barn skattar sina barns beteende. I resultatet framkom att mammor till barn med astma i 

signifikant högre grad än mammor till friska barn uppger att deras barn har beteendeproblem

och bristande social kompetens. Eksi et al. ställde även semistrukturerade frågor angående 

barnets beteende till de mammor som hade ett sjukt barn och dessa svar visar att mammor till 

barn med astma beskriver sina barn som klängiga, barnsliga, beroende och krävande.

Att mäta livskvalité hos barn med astma 

Inom barnsjukvård är livskvalité ett centralt begrepp och Eiser och Morse (2001) hävdar att 

det är viktigt att avgöra hur mycket ett barns livskvalité påverkas av behandling och/eller 

sjukdom. Livskvalité kan studeras såväl allmänt/generiskt som sjukdomsspecifikt med hjälp 

av frågeformulär (Eiser & Morse, 2001). Med allmän livskvalité avses vardagligt 

välbefinnande och med sjukdomsspecifik livskvalitet avses i vad mån en viss sjukdom 

inverkar på välbefinnandet. Eiser och Morse har utvärderat frågeformulär riktade till barn med

astma, såväl allmänna som sjukdomsspecifika, och hävdar att alla tillgängliga formulär har 

brister, men betonar att det är viktigt att formuläret är lätt att använda, har ett förståeligt språk 

och tar hänsyn till läskunnande. För att kunna få kunskap om specifika begränsningar vid en 
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viss sjukdom och hur just denna sjukdom påverkar vardagen behövs dock sjukdomsspecifika

instrument (jfr Callery, 2005). 

Enligt Rutishauser et al. (1998) finns det fem astmaspecifika frågeformulär som kan användas 

för att mäta barns och tonåringars livskvalité. Childhood Asthma Questionnaire (CAQ) är 

utarbetat för att användas till tre olika åldersgrupper mellan 4 och16 år, Adolecent Asthma

Quality of Life Questionnaire (AAQOL) är utarbetat för att användas till tonåringar från 12-

17 år, Life Activities Questionnaire for Childhood Asthma (LAQ) till barn i åldrarna 5-17 år, 

Asthma Symptom and Disability Questionnaire (ASDQ) till barn från 5-14 år, Pediatric

Asthma Quality of life Questionnaire (PAQLQ) som är utarbetat för att användas till barn

mellan 7och 17 år. Förutom dessa har Mishoe et al. (1998) utarbetat About My Asthma

(AMA), men de redovisar inte för vilken åldersgrupp som instrumentet är utvecklat. Eiser och 

Morse (2001) bedömer att PAQLQ är det lämpligaste instrumentet att använda för att studera 

hur sjukdomen påverkar livet för ett barn med astma, eftersom det är testat för reliabilitet och 

validitet, besvaras av barnen själva och att det innehåller färre än 30 frågor. Detta 

frågeformulär möjliggör att studera i vad mån sjukdomen påverkar barnets livskvalité 

avseende dagliga aktiviteter, känslor och symtom.

PAQLQ har använts i ett flertal studier (Mishoe et al. 1998; Wamboldt et al., 1999; 

Reichenberg & Broberg, 2000; Young et al., 2001; Erickson et al., 2002; Williams & 

Williams, 2003; Levy et al., 2004; Warschburger et al., 2004). Generellt kan sägas att 

samtliga studier visar att barn skattar att sjukdomen påverkar deras livskvalité i relativt

begränsad omfattning. Upplevelsen av livskvalité rapporteras variera med exempelvis

föräldrarnas civilstånd och inkomst. Barn till ensamstående föräldrar skattar lägre livskvalité 

än barn till sammanboende föräldrar (Reichenberg & Broberg) och barn till föräldrar med låg 

inkomst skattar lägre livskvalité än barn till föräldrar med hög inkomst (Erickson et al., 2002).

Att mäta livskvalité är enligt Eiser och Morse (2001) komplicerat, eftersom begreppet är 

subjektivt och kan uppfattas på olika sätt inom olika populationer och kulturer. Därför är den 

begreppsmässiga förståelsen viktig när man vill göra en företeelse mätbar. Att definiera

livskvalité är svårt eftersom definitionen är beroende av det perspektiv som forskaren utgår 

från (Lindström, 1994, s.21-38). Enligt Fayers och Machin (2000, s. 3-4) finns inte någon 

formell definition av livskvalité och därför kringgår många forskare detta problem genom att 
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själva beskriva hur de definierar livskvalité. I denna avhandling definieras livskvalité utifrån 

det instrument som använts, nämligen PAQLQ.

Att leva i en familj med ett barn med astma

När ett barn i familjen lider av en kronisk sjukdom påverkar det hela familjens liv. Familjen är 

dels utsatt för ett inre tryck som orsakas av att familjen förändras på grund av barnets

sjukdom och dels av ett yttre tryck som orsakas av krav på att familjen skall anpassa sig till 

samhället (Minuschin 1994, s.76). Detta innebär att familjen ständigt måste anpassa sig till de

krav som ställs och familjens medlemmar måste vänja sig vid ett sätt att leva som de inte 

visste så mycket om tidigare. Många gånger blir därför ett normalt familjeliv ett ouppnåeligt

mål när ett barn i familjen är kroniskt sjukt.

Att införliva barnets sjukdom 

För att öka förståelsen för hur familjen införlivar barnets astma i sitt dagliga liv har kvalitativa

studier genomförts av Jerret och Costello (1996), Horner (1998), Palmer (2001) samt Trollvik 

och Severinsson (2004). Det gemensamma som framkommer i dessa studier är att föräldrarna 

genomgår tre faser innan de får kontroll över sin situation. I Horners (1998) studie 

intervjuades 12 familjer med 15 barn (6-18 år) vid tre tillfällen. Studien visar på en process

där familjerna lär sig ”Catch the asthma before it got out of hand”. Under den första fasen,

kallad ”Learning the ropes”, står barnets sjukdom i fokus och föräldrarna försöker få kontroll 

över sjukdomen. I den andra fasen, ”Dealing with asthma”, har föräldrarnas skicklighet ökat 

och deras förmåga att handla preventivt utvecklats. I denna fas börjar barnen upptäcka 

strategier som minskar deras andningsbesvär. Under den tredje fasen, ”Coming to terms with 

asthma”, har barnets astma blivit en naturlig del av tillvaron och barnen börjar nu ta mer

ansvar för sin sjukdom. Resultaten i Jerret och Costellos (1996) samt Palmers (2001) studie är 

jämförbara med Horners (1998), men de förra beskriver också den osäkerhet som överskuggar 

föräldrarnas tillvaro under den första tiden efter att barnet blivit sjukt. 

Osäkerhet över att klara av barnets sjukdom 

Att vara förälder till ett barn med astma innebär att konfronteras med känslor av osäkerhet på 

grund av barnets sjukdom (Townsend et al., 1991; Jerret & Costello, 1996; MacDonald, 1996; 

Horner, 1997; Park & Martinsson, 1998; Kieckhefer & Ratcliffe, 2000; Dellve et al., 2000; 

Palmer, 2001; Trollvik & Severinsson, 2004). MacDonald (1996) intervjuade åtta 
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kanadensiska mammor till barn från 3-10 år för att studera innebörden i att vara mamma till 

ett astmasjukt barn. Resultatet visar att det mest framträdande i mammornas liv var kampen

för att ”behärska sin osäkerhet”. Sjukdomen sågs som oförutsägbar och mammorna var, 

speciellt under den första tiden efter barnet fått sin diagnos, ofta rädda för att barnets liv var i 

fara. Osäkerheten dämpades dock med tiden. När mammorna hade fått mer kunskap om själva 

sjukdomen och hur de kunde hjälpa sina barn vid astmabesvär, fick de större självförtroende 

och kunde nu ”ta sig samman”. Osäkerheten kring barnets sjukdom tycks inte vara bunden till 

kön eller kultur, då liknande resultat rapporterats i studier där både mammor och pappor 

intervjuats i olika delar av världen, exempelvis i en studie från Syd Korea (Park & 

Martinsson, 1998) och i tre nordiska studier (Dellve et al., 2000; Dalheim Englund et al., 

2001; Trollvik & Severinsson, 2004). Osäkerheten är inte enbart relaterad till barnets

sjukdom. När 52 föräldrar med barn mellan 18 månader och19 år tillfrågades om vad de var 

mest rädda för när det gällde barnets astma var föräldrar till äldre barn mer oroliga över 

läkemedlens långsiktiga biverkningar (Kieckhefer & Ratcliffe, 2000). Townsend et al. (1991) 

fann i en enkätstudie att 100 kanadensiska föräldrar till barn (7-18 år) med medelsvår astma

mest oroade sig för barnens astmaanfall, men därnäst oroade de sig över läkemedlens

långsiktiga effekter.

Föräldrar till barn med astma utvecklar strategier för att klara av sin situation (Dellve et al., 

2000; Dalheim Englund et al., 2001, Trollvik & Severinsson, 2004). Dellve et al. (2000) fann 

när de intervjuade 26 svenska föräldrar till barn (2-18 år) med medelsvår till svår astma, att 

föräldrarna beskrev sex olika sätt att bringa ordning i sin ofta kaotiska situation. Vissa 

familjer löste problem och tog initiativ, medan andra istället undvek att ta risker, minimerade

sina behov till förmån för barnets sjukdom, litade till egna personliga lösningar, gav efter för 

vad andra ansåg, eller uthärdade situationen. 

Föräldrars känslor av sorg och skuld 

Föräldrar till barn med astma känner ofta sorg över att barnet är sjukt. Dalheim Englund et al. 

(2001) intervjuade 12 mammor och 12 pappor med barn (6-16 år) med medelsvår till svår 

astma och främst mammorna berättade då om känslor av vemod. De var ledsna över att barnet 

hade drabbats av astma, de oroade sig över barnets framtid och de kände sorg över att barnet 

inte kunde göra samma saker som andra barn. Studien visar också att mammorna kände skuld 

över att inte ha tillräckligt med tid över till barnets syskon. När Park och Martinsson (1998) 

intervjuade 16 familjer från Syd Korea uppgav även syskon till astmasjuka barn att de var 
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avundsjuka på den uppmärksamhet som det sjuka barnet fick av föräldrarna. Några syskon 

längtade så mycket efter föräldrarnas uppmärksamhet att de sade att de också ville ha astma.

Dessutom kände mammorna skuld över att barnet kanske blivit sjukt på grund av ärftlig 

belastning från deras sida.

Skillnader mellan mammor och pappor

Det finns några studier som visar att mammor och pappor har olika sätt att förhålla sig till ett 

barns astma. I Dalheim Englunds et al. (2001) studie framkom att mammor oftast strävade 

efter att skydda barnet från försämring. De var ständigt vaksamma och ville inte lämna över 

barnets vård till någon annan. Papporna strävade istället efter att frigöra barnet från 

sjukdomen och ställde därför krav på barnet att ta ansvar. Papporna beskrev också att de hade 

accepterat situationen och uttryckte ett hopp inför framtiden. Även Brazil och Kreuger (2002) 

fann skillnader mellan mammor och pappor när det gällde deras sätt att anpassa sig till ett liv 

med ett barn med astma. Åttiofyra föräldrar till barn med medelsvår till svår astma besvarade

tre olika instrument. Man fann att mammor oftare uppgav att de hade svårt för att anpassa sig 

till sin livssituation. Mammorna gjorde också större ansträngningar än papporna för att få stöd 

utanför familjen.

Sjukdomens påverkan på familjelivet 

Femtioen israeliska barn (ålder: 12.26  2.56) med astma och en kontrollgrupp med 32 barn 

utan någon kronisk sjukdom besvarade ett frågeformulär där bland annat frågor om

familjemedlemmarnas inbördes förhållande ingick (Brook & Tepper, 1997). Man kunde visa 

att barn med astma i högre grad än friska barn uppgav att det förekom störningar i 

familjelivet, som brist på tolerans, brist på harmoni, kritisk attityd gentemot varandra och 

dispyter. Emellertid fann Hentinen och Kyngäs (1998) att föräldrar till barn med astma skattar 

att de har färre konflikter inom familjen och att de i högre grad har anpassat sig till barnets

sjukdom, jämfört med föräldrar till barn med rheumatoid arthrit och diabetes. Detta resultat 

kan jämföras med Trollvik och Severinsson (2004) som intervjuade nio norska föräldrar till 

fem barn (2-6 år) med medelsvår till svår astma. Resultatet från den studien visar att 

sjukdomen påverkade familjelivet i sådan omfattning att vissa föräldrar fick byta bostad, gå 

ner i arbetstid eller sluta arbeta. De fanns också föräldrar som beskrev att de tvingades avstå 

från att umgås med vänner som inte förstod att astman kunde utlösas av exempelvis djurepitel 

eller blommor. Även föräldrarna i Park och Martinssons (1998) studie redovisar att 

hemförhållanden, arbete och fritid påverkades negativt av barnets sjukdom.
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Det kan vara belastande att vara förälder till ett barn med astma, eftersom föräldrarna ständigt 

behöver ha uppsikt över barnets medicinering och kontroll över barnets omgivning (Park & 

Martinsson, 1998; Dalheim Englund et al., 2001; Trollvik & Severinsson, 2004). I Dalheim

Englunds et al. (2001) studie framkom att barnets sjukdom tärde på äktenskapet och Park och 

Martinssons (1998) redovisar att oro över barnets sjukdom kunde leda till konflikter i 

familjen. Dessa konflikter var vanligare i familjer där mammorna uppgett att de inte fick 

tillräcklig hjälp av papporna. I en familj i Park och Martinssons studie hade dock barnets

sjukdom medfört att föräldrarna hade avstått från att skiljas på grund av att barnet var sjukt.

Gustafsson et al. (1994) genomförde en videoinspelad studie där samspelet mellan

familjemedlemmar studerades när barnet i familjen var tre respektive 18 månader. Barnen i 

studien var antingen friska eller hade återkommande infektioner, eksem eller obstruktiv 

bronkit. Studien visar att det oftare förekom ett kaotiskt familjemönster med alltför lite närhet

mellan familjens medlemmar i de familjer där barnet hade obstruktiv bronkit, jämfört med de 

familjer som hade friska barn eller barn med eksem. Detta familjemönster antogs vara mer

relaterat till oron vid en oförutsägbar och episodisk sjukdom än vid en mer förutsägbar oro 

som vid eksem. När Gustafsson et al. (1987) jämförde familjemönstret mellan familjer med

friska, diabetessjuka och astmasjuka barn fann de att familjemönster var mer i obalans i 

familjer med barn med astma. Det finns också studier som påstår att störda relationer inom

familjen är en bidragande orsak till allergier (Merikangas et al., 1997). Ett sådant samband

avvisar dock Gustafsson et al. (1994).

Pinkerton (1967) har utifrån klinisk erfarenhet beskrivit samspelet i familjer med astmasjuka 

barn utifrån fyra olika mönster. Det första är ett adekvat familjemönster som innebär att 

föräldrarna är flexibla och har intellektuell och emotionell förståelse för de svårigheter och 

känslor som uppstår när en familjemedlem är sjuk. Det andra är ett överbeskyddande

familjemönster och detta mönster är det vanligaste bland familjer med ett barn med astma.

Barnet beskyddas mer än nödvändigt, familjen vill ogärna förändra sitt sätt att leva och 

isolerar sig också från andra. Det tredje mönstret är ett rejekterande mönster som innebär att 

familjen är kritisk och intolerant mot alla sina medlemmar. De skjuter ifrån sig problemet med

barnets sjukdom och har en avvisande attityd mot barnet. Det fjärde mönstret är ett 

ambivalent familjemönster och här pendlar familjen mellan överbeskydd och avvisande. När 
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den känslomässiga påfrestningen blir för stor växlar familjen mellan dessa attityder till det 

sjuka barnet. 

Att familjelivet påverkas negativt av att ett barn i familjen har astma är inte ett entydigt fynd i 

litteraturen. Det finns också forskning som visar att föräldrarnas tillvaro inte påverkas i någon 

högre grad (Osman et al., 2001; Reichenberg & Broberg, 2001; Erickson et al., 2002; 

Dalheim-Englunds et al., 2004). I dessa studier användes ett astmaspecifikt frågeformulär

(PACQLQ, Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire) för att värdera hur 

ett barns astmasjukdom påverkar föräldrarnas livskvalité. I Dalheim-Englunds et al. (2004) 

studie skattade 371 svenska föräldrar till 226 barn (7-17 år) sin livskvalité som hög. Det rådde 

också stor samstämmighet mellan föräldrarna när de besvarade frågorna. Mammor till barn 

med svår astma skattade dock lägre livskvalité än pappor till dessa barn, medan pappor till 

yngre barn skattade lägre livskvalité än mammor. I Reichenberg och Brobergs (2001) svenska 

studie visas att sammanboende föräldrar skattar högre välbefinnande än ensamstående och att 

föräldrar till barn med svår astma har lägre livskvalité än föräldrar till barn med lindrig astma.

Såväl Reichenberg och Broberg (2001) som Dalheim-Englund (2004) problematiserar varför 

föräldrarna skattade sin livskvalité som så hög, trots att flertalet studier visar att barns 

astmasjukdom begränsar föräldrarnas liv. En möjlig metodologisk invändning mot fyndet är 

att den period som föräldrarna skulle utgå ifrån när de skattade sin livskvalité begränsades till 

den senaste veckan, vilket kan ha varit en för kort tidsperiod. Föräldrar uppgav när de fyllde i 

formuläret att de hade haft problem på grund av barnets sjukdom, men dessa hade inte 

inträffat under den senaste veckan. Om tidsintervallet hade varit längre är det möjligt att de 

skattat på ett annorlunda sätt. I Dalheim-Englunds studie var dessutom ett inklusionskriterium

att barnet hade stått på regelbunden medicinering under den senaste veckan. Detta kan ha 

inneburit att barnen mådde ganska bra och därigenom ej uppfattades påverka föräldrarnas 

livskvalité vid skattningstillfället.
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MOTIV FÖR STUDIEN

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och antalet insjuknade ökar. 

Forskning visar att barnets sjukdom inte enbart påverkar barnen fysiskt, utan också 

känslomässigt och socialt. Dessutom visar studier att en familjs relationer påverkas när ett 

barn i familjen är astmasjukt. Även om kunskapen omkring sjukdomen och dess behandling

ökar, är kunskapen om vad det betyder att leva med astma, eller i dess närhet, fortfarande 

begränsad. För att kunna hjälpa såväl barnen som deras familj att leva med sjukdomen visar 

forskning att hjälpen måste ta utgångspunkt i deras egna berättelser och tolkning av sina 

problem (jfr Corner & Dunlop, 1997). 

Ett sätt att få kunskap om hur det är att leva med en sjukdom är att vända sig till den som 

lever med sjukdomen eller i dess närhet och FN’s barnkonvention (1989) betonar vikten av att 

ta tillvara barns egna upplevelser och åsikter. Det finns dock få studier som utifrån barns egna 

berättelser beskriver hur det är att vara barn eller tonåring och leva med astma och de flesta

studier som är genomförda har en kvantitativ utgångspunkt. Dessutom är de flesta studier 

genomförda i andra kulturer än den nordiska. Det finns ingen studie som är genomförd i 

Sverige där barn eller tonåringar själva fått berätta om hur det är att leva med astma.

Forskning som beskriver vilka strategier som barn och tonåringar använder för att hantera sitt 

dagliga liv med sjukdomen är begränsad och den forskning som ändå är genomförd visar att 

tonåringar i högre grad än yngre barn tenderar att avstå från att följa den behandling de blivit 

rekommenderade.

Ett begränsat antal studier visar att barn med astma tenderar att skatta sin livskvalité som

relativt hög. En av dessa studier är genomförd i Sverige i syfte att testa ett instrument för att 

mäta barns livskvalité på ett förhållandevis litet urval och inom ett geografiskt begränsat 

område. Övriga studier är mestadels genomförda i USA och det har det inte gått att finna

någon större nationell multicenterstudie. Dessutom är det få studier där man har haft ett 

randomiserat urval av undersökta barn. 

Forskning visar också att barnets sjukdom inte enbart påverkar barnet självt, utan också 

barnets familj. Det finns studier som undersökt hur ett barns astmasjukdom påverkar familjens

relationer. Få av dessa studier har emellertid utgått från familjemedlemmars egna berättelser

och ingen sådan studie är genomförd i nordiska förhållanden. 
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SYFTE

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa innebörden i att vara ett barn med

astma, att beskriva vilka strategier barn använder för att hantera sitt dagliga liv samt hur de 

skattar sin livskvalité. Syftet är också att beskriva hur ett barns astmasjukdom kan påverka 

relationerna inom familjen.

De specifika syftena med delstudierna är: 

Delstudie I Att belysa innebörden i att vara barn och ha astma.

Delstudie II Att beskriva de strategier som tonåringar med astma använder för att hantera sitt 

dagliga liv med sjukdomen.

Delstudie III Att beskriva hur svenska barn med astma upplever sin livskvalité samt att 

undersöka möjliga samband mellan deras upplevelse av livskvalité och några 

bakgrundsvariabler.

Delstudie IV Att ur mammors perspektiv belysa vad som påverkar och karaktäriserar 

familjens relationer när ett barn i familjen har astma. Syftet är också att presentera resultatet

som en preliminär teori.

METOD

Metodologisk ansats 

Fokus i denna avhandling är att öka vår kunskap om hur barn med astma och deras mammor

erfar sin livsvärld. Livsvärlden kan förstås som den värld ”vi dagligen möter och förhåller oss 

till, som vi är oskiljaktiga ifrån och som vi delar med andra” (Bengtsson, 1999, s.27). För att 

kunna fånga komplexiteten i hur den enskilde erfar sin livsvärld har barns och mammors

livsvärld gjorts möjlig att förstå och beskriva genom att använda olika former av intervjuer (I,

II, IV) samt deltagande observationer med efterföljande intervju (II). Att använda olika 

metoder kan ses som förenligt med en livsvärldsansats, då en sådan ansats förespråkar att man

väljer de metoder som bäst synliggör de fenomen som är i fokus för undersökningen 

(Bengtsson, 1999, s.32-33). I detta avhandlingsarbete ingår en studie där barn med astma

skattar sin livskvalité (III). Intresset för hur barn med astma erfar sin livskvalité kan också 

förstås som en livsvärldsansats i sig. Genom att använda frågeformulär når man en större 

grupp människor och om urvalet av dessa människor också är slumpmässigt blir resultaten 

möjliga att generalisera. Ett sådant förfaringssätt är dock inte traditionellt förenligt med ett 
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livsvärldsperspektiv, eftersom det knappast är möjligt att fånga en människans livsvärld i ett 

avpersonifierat frågeformulär (Bengtsson, 1999, s.32). Trots att ett frågeformulär inte kan 

fånga människans komplexitet, kan studier där barn själva skattar sin livskvalité bidra till att 

öka förståelsen för deras livssituation. Utifrån ett sådant resonemang kan de olika 

forskningsansatserna i detta avhandlingsarbete ses som komplementära till varandra.

Att använda olika metoder kan ses som en form av triangulering, vilket kan genomföras på 

olika sätt (jfr Thurmond, 2001; Foss & Ellefssen, 2002). En form av triangulering är när man

inom en och samma studie använder flera datainsamlingsmetoder (II) och en annan form när 

man med olika studier och datainsamlingsmetoder belyser ett och samma forskningsområde

(I, II, III). Foss och Ellefsen (2002) skriver att triangulering ökar förutsättningen för 

forskaren att erhålla meningsfull information som inte varit möjlig att få genom att bara 

använda en metod. Olika metoder ger olika former av kunskap, vilket sammantaget kan ses 

som värdefullt när man vill belysa ett mångfacetterat problem. Dessutom kan en kombination 

av olika metoder bidra till att forskaren får en djupare och mer mångfacetterad bild av det 

fenomen som undersöks (jfr Polit & Hungler, 1999, s.257-258).

För att analysera insamlat datamaterial har fenomenologisk hermeneutik (Lindseth & 

Norberg, 2004), grounded theory (Glaser, 1978; Strauss & Corbin, 1990) och statistisk analys 

(Altman, 1999; Polit & Hungler, 1999) använts.

Fenomenologisk hermeneutik 

Ett sätt få tillgång till människors livsvärld är att tolka deras berättelser (jfr Ricouer, 1982,

s.148). I studie I valdes därför en fenomenologisk hermeneutisk metod för att analysera och 

tolka kvalitativa intervjuer med barn med astma. För att förstå och beskriva innebörden i 

barnens levda erfarenhet måste forskaren ”gå till sakerna själva”, det vill säga till barnens

egna berättelser om att leva med astma (jfr Ricoeur, 1967, s.12). Hermeneutik handlar om att 

tolka de innebörder som fenomenologin uppenbarar (Ricoeur, 1982, s.121-128), medan

fenomenologi har en förmedlande karaktär som hermeneutiken gör uppenbar. På så sätt utgör 

dessa metoder, enligt Ricoeur (1982, s.121-128), varandras förutsättningar. 

En människas upplevelser är subjektiva, men genom att tolka berättelser om levd erfarenhet 

kan innebörden nås (Ricoeur, 1976, s.15-16). Tolkning av en människas erfarenhet möjliggörs

genom att berättelsen fixeras i en text. Det finns dock olika typer av texter och i detta 
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avhandlingsarbete utgörs texten av kvalitativa forskningsintervjuer som konstruerats mellan

intervjuare och den intervjuade i en intervjusituation (jfr Lindseth & Norberg, 2004). Genom

texten bevaras diskursen och blir tillgänglig för det individuella och kollektiva minnet

(Ricoeur, 1993, s.32-77). Läsandet och analysen av texten skiljs härigenom från 

dialogsituationen där de talande har en gemensam kontext och där frågor och svar kan avlösa 

varandra. I texten döljs läsaren och författaren för varandra och det är läsarens uppgift att 

tolka texten och föra den tillbaka till den levande kommunikationen. Detta uttrycks av Ricour 

som: att följa den tankeriktning som öppnas genom texten, att ge sig iväg mot textens 

gryningsland (Ricoeur, 1993, s.60). Läsaren öppnar härigenom, utifrån texten, upp för möjliga

tolkningar om vad det kan innebära att vara i världen (Ricoeur, 1982, s.177). 

Grounded theory 

För att få förståelse för den mening som tonåringar med astma och mammor till barn med

astma själva pålägger sin verklighet analyserades intervjuer och observationer med hjälp av 

grounded theory. Mening konstrueras genom interaktion mellan människor och människor

kommer att agera utifrån den mening de ger denna verklighet. Syftet med grounded theory är 

att utveckla teorier för att förstå denna mening (jfr Hartman, 2001, s.32-33). I studie II och IV

användes grounded teory för att utveckla teorier om vilka strategier som tonåringar med astma

använder för att hantera sitt dagliga liv med sjukdomen (II) samt om vad som påverkar och 

karaktäriserar relationerna i en familj med ett astmasjukt barn (IV). Teorier utvecklade med

grounded theory kan handla om enheter, men även om processer. En enhetsteori handlar om

hur något föreligger vid en speciell tidpunkt, medan processteorier beskriver något 

föränderligt (Glaser, 1978, s.93-113; Hartman, 2001, s.50-53). I denna avhandling har 

grounded theory använts till att utveckla enhetsteorier (jfr Glaser, 1978, s.94-100; Strauss & 

Corbin, 1990, s.156-157; Hartman, 2001, s.51-52). En enhetsteori beskriver det problem som

undersökningspersonerna beskriver som mest centralt och hur de försöker lösa detta problem.

Det centrala problemet utgör teorins kärnkategori (Glaser, 1978, s.94; Strauss & Corbin, 

1990, s.119-121), medan de andra kategorierna är relaterade till kärnkategorin och beskriver 

vilka konsekvenser som detta problem får för undersökningspersonerna.

Grounded theory finns beskriven i två versioner, dels en klassisk version som grundas i den 

första boken om grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) och som sedan utvecklats av 

Glaser (1978), och dels en version utvecklad av Strauss (Strauss & Corbin, 1990). Båda 

varianterna innefattar gemensamma teman för grundad teori, såsom analys genom ständig 
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jämförelse, att man samlar in data och analyserar datamaterialet parallellt, att urvalet är

teoretiskt styrt och att forskaren skall utveckla teoretisk känslighet och använda sig av 

teoretisk mättnad som kriterium på att en fas i undersökningen är avklarad (Hartman, 2001).

I denna avhandling användes såväl Glasers (1978) mer traditionella metod i studie II och 

Strauss och Corbins (1990) modifierade version av grounded theory i studie IV. Den 

viktigaste skillnaden mellan dessa metoder är att Strauss och Corbin (1990, s.38) menar att 

fenomenet man vill studera redan innan studien påbörjas skall identifieras och formuleras.

Syftet med studien blir sedan att beskriva detta fenomen så att tidigare kunskap om

forskningsfältet kan berika analysen. I motsats till detta menar Glaser (1978, s.18-35) att 

forskaren skall vara så fri som möjligt ifrån antaganden om det område han skall studera. Det 

är enbart det insamlade datamaterialet som skall ge forskaren idéer om vilket fenomen som

skall studeras. Fenomenet kan alltså inte identifieras innan undersökningen påbörjats. I studie 

II användes därför grounded theory, då forskningsfältet var relativt outforskat och inget 

fenomen redan från början kunde identifieras. En annan skillnad är att Strauss och Corbin 

menar att ett sätt att validera en framväxande teori är att låta informanterna ge synpunkter (jfr 

Strauss & Corbin, 1990, s.120). Detta förfaringssätt är dock enligt Glaser (1992) onödigt om

teorin på ett korrekt sätt är grundad i data (jfr s.116-119). 

Statistisk analys 

För att få förståelse för hur barn med astma skattar sin livskvalité analyserades deras 

skattningar med hjälp av statistisk analys (III) och härigenom kunde den kvantitativa 

informationen göras meningsfull och förståelig. Såväl deskriptiv statistik som

sannolikhetsberäkningar har genomförts. Med hjälp av deskriptiv statistik har barnens 

skattningar beskrivits och sammanställts i form av exempelvis medianvärden och procent, 

medan sannolikhetsberäkningar har gjort det möjligt att generalisera deras skattningar till en 

större population (jfr Polit & Hungler, 1999, s.439-469). I huvudsak har icke parametriska

beräkningar genomförts eftersom de frågor som barnen skattade är på ordinalskalenivå och 

rör barnens känslor och attityder (Altman 1999, s.152-171).
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Material

En översikt över informanter i studie I, II, III, IV presenteras i Tabell 1.

Tabell 1 En översikt över informanter, datainsamling, analys och status av de fyra 
delstudierna

Delstudie Innehåll Informanter Datainsamling Analys Status
I Att vara barn och

ha astma
14 barn
(3 flickor, 11
pojkar)

Kvalitativ
intervju

Fenomenologisk
hermeneutik

Publicerad

II Hur tonåringar med
astma hanterar sitt
liv med sjukdomen

23 tonåringar
(12 flickor, 11
pojkar)

Deltagande
observation
med
efterföljande
intervju

Informell,
fokusgrupp och
telefon intervju

Grounded theory Insänd till 
tidskrift

III Livskvalité hos
barn med astma

226 barn
(83 flickor, 143
pojkar)

Enkät Statistisk analys Accepterad

IV Relationer i 
familjer med ett 
barn med astma

17 mammor Kvalitativ
intervju

Grounded theory Publicerad

Informanter i studie I, IV och II

Barnen i studie I valdes ut av allergiöverläkare på ett sjukhus i en medelstor stad i södra 

Sverige och kontaktades sedan av allergisjuksköterska. Allergiöverläkare och 

allergisjuksköterska var informerade både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt om 

de kriterier som skulle vara uppfyllda för deltagande i studien. Sjuksköterskan tillfrågade 15 

mammor till barn som uppfyllde studiens urvalskriterier och bad dem fråga sina barn om de 

ville delta, vilket samtliga ville. Därefter tog författaren (IR) kontakt med barnets föräldrar

som tillsammans med sitt barn bestämde tid och plats för intervjun. Skriftlig information om

studien skickades hem till samtliga barn och deras föräldrar. Efter att ha tackat ja till 

deltagande i studien, insjuknade ett barn i en annan allvarlig sjukdom och gav därför återbud 

till intervjun. Kriterier för att delta i studien var att barnen skulle:

- frivilligt ha lämnat medgivande till att delta i studien

- vara mellan 6 och 16 år 

- ha en dokumenterad måttlig till svår astma utifrån funktionsgradering beskriven av 

Svenska Barnläkarföreningens sektion för barnallergologi 1996

- ha en förmåga att berätta

- vara svensktalande 
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Dessutom skulle barnens föräldrar ha lämnat samtycke till barnets deltagande. Av de barn 

som deltog i studien bodde tolv barn på landsbygden och två barn bodde i hyreshus i 

stadsmiljö. Två av barnen bodde tillsammans med ensamstående mammor medan de andra 

barnen bodde tillsammans med båda föräldrarna.

Tolv av mammorna i studie IV var mammor till barnen i studie I. För att erhålla mättnad i 

materialet valdes ytterligare fem mammor ut av ovanstående allergiöverläkare och 

kontaktades därefter av allergisjuksköterskan. Tre av mammorna var ensamstående och 14 

bodde tillsammans med den biologiska pappan till barnet med astma. I tre av familjerna var 

barnet med astma enda barnet. I de övriga (n=14) fanns det syskon. Samtliga mammor var 

biologiska föräldrar till det astmasjuka barnet. 

Studie II genomfördes på ett läger för tonåringar med astma under sommaren 2003. I studien 

deltog 23 tonåringar mellan 13-18 år (Md=16 år). De kom från storstad, mindre stad, förort 

samt landsbygd och hade olika socioekonomisk bakgrund. Tonåringarna var diagnostiserade 

med medelsvår till svår astma av en astmaspecialist. Lägret pågick under åtta dagar och sju 

nätter. Målet med vistelsen på lägret var att hjälpa tonåringar med astma att klara sitt dagliga 

liv. Lägret erbjöd äventyrsaktiviteter som exempelvis bergsklättring, kanotutflykter, att cykla 

downhill, men också aktiviteter som exempelvis bad, fysisk träning, bordtennis och social

samvaro under kvällstid. Lägret erbjöd undervisning i exempelvis läkemedelsbehandling,

näringslära, avslappning och träning. Undervisning kunde ske i grupp, men också individuell 

undervisning gavs under aktiviteter eller då naturliga tillfällen erbjöds. Tonåringarna deltog 

efter egen förmåga och om aktiviteten kändes alltför utmanande erbjöds också en alternativ 

aktivitet på samma plats. Om tonåringarna inte orkade, fick de hjälp. Under alla 

äventyrsaktiviteter deltog ledare för lägret och under övriga aktiviteter eller samvaro fanns 

ledare närvarande eller tillgängliga. Sju ledare, två män och fem kvinnor mellan 36 och 64 år 

deltog under lägervistelsen. Två var sjuksköterskor och de övrigas yrkesbakgrund var 

samtalsterapeut, sjukgymnast, läkarsekreterare, läkare och laboratorieassistent. En av 

sjuksköterskorna, läkaren och laboratorieassistenten deltog under sociala aktiviteter och

undervisning, medan övriga ledare deltog i samtliga aktiviteter.

Informanter i studie III

Studie III är en tvärsnittsstudie och utgångspunkten för denna studie var alla sjukhus i 

Sverige med en barnklinik (n=67) där barn med astma behandlades. Av dessa utvaldes 15 
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barnkliniker slumpmässigt och tillfrågades om de hade möjlighet att delta i studien. Två

barnkliniker avböjde deltagande eftersom de redan hade pågående studier. Två andra 

barnkliniker valdes då slumpmässigt och de tackade ja till deltagande. Allergisjuksköterskan 

på var och en av de valda barnklinikerna ombads att ta kontakt med 20 barn med astma som 

vid återbesök uppfyllde följande kriterier:

- Barnet var villigt att delta i studien

- Barnet var mellan 7 och 17 år 

- Barnet hade haft daglig astmamedicinering under den senaste veckan 

- Barnet var svensktalande

- Barnet var läs och skrivkunnigt 

Dessutom skulle barnets föräldrar ha lämnat samtycke till barnets deltagande om de var med

vid besöket. Tillfällen när föräldrarna inte tillfrågades var när barnen var över 15 år och de 

kom ensamma till barnkliniken. Urvalets storlek är baserat på genomförd så kallad 

poweranalys, där hänsyn tagits till planerade jämförelser i materialet.

Datainsamlingen i studie III genomfördes mellan 1 maj 2000 och 31 januari 2001, med hjälp 

av ett frågeformulär (PAQLQ). Sjuksköterskan på varje utvald barnklinik valde konsekutivt ut 

20 barn. Varje barn som gav sitt medgivande till att delta i studien fick informationsbrev om

studien innan de besvarade frågeformulären. Barnen fyllde i sitt frågeformulär åtskilt från sina 

föräldrar och sjuksköterskan hjälpte barnet om det behövdes. När frågeformulären var 

besvarade lämnades de till sjuksköterskan som förvarade dem fram till dess att antalet var 

uppnått eller att datainsamlingsperioden var avslutad. Vid datainsamlingens slut hade 226 

barn besvarat frågeformuläret. Anledningar till att det önskade antalet barn inte uppnåddes 

(300 barn) var att en del av astmamottagningarna hade svårt att finna barn som uppfyllde de 

uppställda kriterierna, främst kriteriet att barnen skulle ha haft daglig astmamedicinering

under den senaste veckan, men också beroende på att ansvarig sjuksköterska (n=2) blev sjuk 

eller bytte arbetsplats. Fyra barn avböjde att delta i studien. Eftersom sjuksköterskan på 

respektive mottagning lämnade ut frågeformulären, förblev deltagarna anonyma och inga 

påminnelsebrev skickades ut. (För en beskrivning av barnen se Tabell 2). Dessutom

genomfördes under samma tid en studie där barnens föräldrar besvarade frågor angående sin 

livskvalité (Dalheim-Englund et al., 2004). Vissa av föräldrarnas variabler från den studien 

ingår i analysen i studie III. (För en beskrivning av dessa variabler se Tabell 3).
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Tabell 2 Beskrivning av bakgrundsdata för de undersökta 
barnen (n=226) 

Flickor
n 83 

Pojkar
n 143

% (n) % (n) 
Ålder

12 år
13år

56 (45)
44 (35)

50 (67)
50 (67)

Syskon
  Ja 87 (71) 87 (122)
Husdjur
  Ja 51 (42) 41 (57)
Bostadsort
  Södra Sverige
  Mellersta Sverige
  Norra Sverige

32 (26)
33 (27)
35 (29)

21 (29)
30 (42)
49 (69)

Astma diagnos
tre år 
fyra år

9 (7)
91 (71)

5 (7)
95 (131)

Allergisk astma 
  Ja 84 (68) 89 (123)
Svårighetsgrad på barnets sjukdom
  Svår
  Lätt eller medelsvår

18 (24)
82 (116)

9 (8)
91 (74)

n varierar på grund av bortfall

Tabell 3 Beskrivning av bakgrundsdata hos de studerade
föräldrarna (n=371) 

Mammor
n 213

Pappor
n 158

Ålder
39 år 
40 år 

Civil status
  Singel 
  Sammanboende

% (n) 

47 (101)
53 (112)

11 (23)
89 (190)

% (n) 

29 (46)
71 (111)

7 (11)
93 (147)

Median (Q1, Q3) Median (Q1,Q3)

Övergripande livskvalité 5,7 (4.9, 6.5) 5.9 (5.0, 6.5)

Aktivitetsdomän

Emotionell domän

6.0 (4.8, 6.9)

5.6 (4.9, 6.3)

6.0 (5.0, 7.0)

5.8 (5.0, 6.4)
n varierar på grund av bortfall

För att kunna bedöma svårighetsgraden på barnets astma ombads sjuksköterskan att fylla i 

barnets läkemedelsbehandling i ett formulär och returnera det tillsammans med

frågeformulären. Enligt GINA (2002) är det möjligt att bedöma svårighetsgraden på ett barns 
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astma utifrån barnets rekommenderade dagliga läkemedelsbehandling. Barnen bedömdes ha 

svår astma om de hade hög dos av astmaläkemedel, det vill säga, hade svår astma om de var 

behandlade med budesonide (Pulmicort )  400 g eller fluticasone (Flutide )  250 g eller

endera budesonide 400 g eller fluticasone 250 g i kombination med montelukast 

(Singular ) (n=32). Annan medicinering var betraktad som en låg dos (n=194), det vill säga

att barnen hade lätt eller medelsvår astma.

Datainsamlingsmetoder

Tillvägagångssätten vid insamling av data var intervju (I, II, IV), deltagande observation med

efterföljande intervju (II), samt frågeformulär (III).

Intervju

De olika typer av intervjuer som användes var kvalitativ intervju (I, IV), informell intervju 

(II), intervju i fokusgrupp (II) och telefonintervju (II). I studie I och IV genomfördes

intervjuerna på den plats som barnen eller mammorna själva önskade. Alla intervjuer i studie 

I genomfördes i barnens hem och barnen fick själva bestämma om någon förälder skulle vara 

närvarande. Alla barnen ville bli intervjuade ensamma, förutom en 14-årig pojke som

intervjuades då mamman var närvarande. De flesta barn ville bli intervjuade i sitt eget rum,

men vissa barn valde att intervjuas i kök eller vardagsrum. Såväl första (IR) som andra

författare (A-CDE) till artikel I deltog under samtliga barnintervjuer. För att barnen inte

skulle störas av bandspelaren, fick de som ville, pröva att spela in sig själva och författarna

och lyssna på resultatet innan intervjun startade. För att barnen skulle kunna ge sin egen syn 

på hur det är att vara barn och leva med astma användes öppna frågor/uppmaningar som till 

exempel: Kan du vara snäll och berätta lite om hur en vanlig dag kan se ut. Intervjuerna

fördjupades genom att ställa följdfrågor om hur de tänkte, kände och handlade i förhållande 

till de situationer och upplevelser de berättade om (jfr Kvale, 1997, s.34-39). Under 

intervjuerna var forskarna noga med att inte underskatta barnens förmåga att kunna berätta om

sina problem (jfr Miller, 2000) och därför uppmuntrades barnen att tala fritt och öppet. 

Dessutom var det en ambition att använda ett språk som barnen förstod (jfr Docherty & 

Sandelowski, 1999). Forskarna försökte också att lyssna mer än att prata och vara tydliga i 

sina frågeställningar, samt att inte ställa ledande frågor (jfr Sällfors, 2003, s.38).
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Utgångspunkten i studie IV var intervjuer från en tidigare genomförd studie (Dalheim

Englund et al., 2001). Syftet i den studien var att beskriva innebörden i att vara förälder till ett 

barn med astma och tolv mammor och tolv pappor intervjuades. Under analysarbetet i den 

studien framkom bland annat att mammorna berättade att relationerna inom familjen

påverkades av barnets astma. Detta föranledde en andra analys av de genomförda intervjuerna 

med mammorna (n=12) i syfte att beskriva vad som påverkar och karaktäriserar relationerna i 

familjer med ett barn med astma (jfr Hinds et al., 1997). För att nå en fördjupad förståelse för 

mammors beskrivning av familjens relationer intervjuades ytterligare fem mammor.

Sammanlagt genomfördes 19 intervjuer, då två av mammorna intervjuades två gånger. Dessa 

intervjuer analyserades efter varje intervjutillfälle och på så sätt blev frågorna alltmer

fokuserade på den framväxande teorin om familjens relationer (jfr Strauss & Corbin, 1990, 

s.77). Intervjuerna i studie IV genomfördes i mammornas hem (n= 3) eller på de två 

förstaförfattarnas arbetsplats (n= 4).

I studie II genomfördes informella intervjuer, intervjuer i fokusgrupper och telefonintervjuer. 

Informella intervjuer är användbara då forskaren har möjlighet att befinna sig i en kontext

under en längre tid och på så sätt blir känd för informanterna. Sammanlagt genomfördes 32 

informella intervjuer. Dessa intervjuer hade karaktären av ett samtal och skiljer sig från 

intervjuerna i studie I och IV genom att de inte var planerade vad gäller tid eller plats, utan 

skedde spontant när lämpliga tillfällen gavs under exempelvis promenader, social samvaro 

och måltider (jfr Patton, 1990, s.281). Syftet med dessa intervjuer var att under lägrets början 

samla in så mycket data som möjligt utifrån studiens syfte, medan de under lägervistelsens

gång blev alltmer fokuserade på den framväxande teorin. Anteckningar gjordes i anslutning 

till intervjuerna och några av dem bandinspelades och skrevs ut ordagrant vid hemkomsten

från lägret. Nackdelen med informella intervjuer är att de oftast är omöjliga att spela in på 

band, eftersom metoden i sig bygger på ett spontant samtal på en plats där en bandinspelning 

kan ses som ett hinder för ett naturligt samtal.

Under lägervistelsen genomfördes också tre intervjuer i fokusgrupper (II). Dessa intervjuer

ägde rum på kvällstid i ett avskilt rum och alla ungdomar, förutom en, deltog vid ett tillfälle 

vardera. Under dessa intervjuer ombads tonåringarna att berätta om vilka strategier de har för 

att hantera sitt liv med sjukdomen och en dialog mellan ungdomarna utspelades. Samtliga

tonåringar deltog mer eller mindre aktivt under diskussionerna och alla hade möjlighet att 

berätta om sin egen livssituation och dessutom höra hur andra tonåringar tänkte omkring sina 
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erfarenheter (jfr Polit & Hungler, 1999, s.332). Därigenom fick de tillfälle att reflektera över 

sina egna uppfattningar i relation till andras, vilket stimulerade till livliga diskussioner. På så 

sätt erhölls en rik och varierande information. Enligt Patton (1990, s.335-337) får forskaren 

vid en fokusgruppsintervju en viss kvalitetskontroll på insamlad data, eftersom deltagarna 

under denna form av intervju tenderar att, i interaktion med varandra, utesluta oväsentliga

fakta. Under dessa intervjuer deltog ytterligare en forskare (A-CDE), för att registrera vem

som sade vad under intervjuerna. På så sätt underlättades utskrifterna av intervjuerna vid 

hemkomsten. Slutligen genomfördes ytterligare tre intervjuer via telefon med en flicka och 

två pojkar efter lägervistelsen i syfte att erhålla mättnad (jfr Glaser, 1978, s.52-53). Dessa 

intervjuer spelades in på band samtidigt som anteckningar fördes om innehållet.

Att spela in intervjuer på band syftar till att fullständigt registrera det som sägs under en 

intervju. Det ger också möjlighet för forskaren att vara mer uppmärksam på den som

intervjuas (jfr Kvale, 1997, s.148). De kvalitativa intervjuerna i studie I och IV samt

intervjuerna i fokusgrupper i studie II varade i 30-60 minuter, spelades in på band och skrevs 

ut ordagrant av författarna (IR, A-CDE). Under samtliga intervjuer noterades också 

ansiktsuttryck samt rådande stämning, och dessa noteringar bifogades till utskriften.

Telefonintervjuerna varade i 10-15 minuter vardera.

Deltagande observation med efterföljande intervju 

I studie II användes deltagande observation med efterföljande intervju för att studera hur

tonåringar hanterar sitt liv med astma. Studien genomfördes som en fältstudie vilket innebar 

att forskaren (IRY) aktivt deltog i alla aktiviteter på samma villkor som ungdomarna (jfr Polit 

& Hungler, 1999, s.13-14). Observationerna gav möjlighet att studera hur tonåringar 

hanterade olika situationer, medan efterföljande intervju/samtal gav möjlighet att få ta del av 

deras upplevelser och känslor i relation till denna situation. Observationerna var såväl 

fokuserade som generella, där de generella utgjorde en bakgrund till de fokuserade (Patton, 

1990, s.215-216). De fokuserade observationerna varade från några minuter upp till 20

minuter vardera. Ungefär 15 fokuserade observationer med efterföljande informella intervjuer 

genomfördes per dag. Tonåringarna ombads vid de efterföljande intervjuerna berätta om hur 

de tänkte eller kände när det gällde den observerade händelsen. Frågorna som ställdes var 

inspirerade av Charmaz (1990) och dessa frågor kunde vara informella, som till exempel:

Berätta vad som hände här. eller: Hur klarade du av den här situationen?, men även 

reflektiva, som till exempel: Hur påverkade detta dej? eller: Hur kände du?. Härigenom
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erhölls rikare data kring observationsdata och tonåringarna kunde själva ge sin syn på den 

observerade händelsen. Dessa intervjuer varade 5-10 minuter och noterades utifrån nyckelord, 

i så nära anslutning till den observerade händelsen och intervjun som möjligt. Observationer

med efterföljande intervjuer noterades på ett vikt A4-ark där situationen beskrevs utifrån tid, 

plats, deltagare och en kortfattad innehållsbeskrivning.

Frågeformulär

I studie III användes ett sjukdomsspecifikt frågeformulär som utarbetats för att mäta fysiska, 

emotionella och sociala begränsningar som upplevs av barn med astma i åldrarna 7 till 17 år 

(PAQLQ, Paediatric Asthma Quality of Life Questionnarie). Formuläret är utformat utifrån 

intervjuer med barn och ungdomar med astma och barnet skall själv skatta sina begränsningar. 

Formuläret innehåller 23 frågor som är indelade i tre domäner:

- begränsningar i aktiviteter, till exempel lek och sport (5 frågor)

- symtom, till exempel hosta, väsande och astmaanfall (10 frågor)

- emotionella funktioner, till exempel besvikelse, irritation och oro (8 frågor)

I tre av de fem frågor som berör aktiviteter kan barnen själva välja mellan 34 föreslagna 

aktiviteter, eller lägga till egna aktiviteter som de ansåg sig varit begränsade i att genomföra 

på grund av sin sjukdom.

Vid ifyllandet av PAQLQ gör barnet en värdering av varje påstående på en sjugradig skala (1-

7). ”Ett” representerar ”hela tiden” eller ”väldigt mycket besvärligt” och ”sju” representerar

”nästan aldrig” eller ”inte alls besvärligt”. En hög skattning indikerar således att sjukdomen

inte påverkar barnets livskvalité. Frågeformuläret tar 10 till 15 minuter att fylla i.

För att barnens eget perspektiv skulle bli vägledande för frågeformulärets innehåll samlade

Juniper et al. (1996) in en mängd uttalanden från barn, föräldrar och vårdpersonal. Därefter lät 

de 100 ungdomar, mellan 7 och 17 år gamla, gradera frågornas viktighet från 0-4 och de 

frågor som barnen skattade som mest angelägna togs med i instrumentet. Instrumentet är 

testat i Canada och visar god reliabilitet och validitet, samt god stabilitet och känslighet för 

förändringar (Juniper et al., 1996). Instrumentet är översatt från engelska till svenska, därefter 

återöversatt till engelska, följt av en förnyad översättning till svenska, så kallad back

translation (Reichenberg & Broberg, 2000). I varje fas kontrollerades formuleringar och 

nyanser i översättningen genom intervjuer med barn med astma, i syfte att svarspoängen i de 
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olika språkversionerna skulle bli jämförbara. Därefter testades frågeformuläret på 20 svenska 

barn med astma. Reichenberg och Broberg (2000) har använt den svenska versionen och fann 

ingen skillnad mellan den svenska versionen och original PAQLQ när det gäller reliabilitet

och validitet. Instrumentet finns tillgängligt i 50 olika översättningar.

Analys av data 

De metoder som använts för att analysera data bygger på fenomenologisk hermeneutik

inspirerad av Ricoeur, grounded theory inspirerad Glaser samt Strauss och Corbin och 

statistisk analys. Se Tabell 1.

Fenomenologisk hermeneutik 

Analysen av intervjuerna i studie I genomfördes med hjälp av fenomenologisk hermeneutik.

Analysen sker i tre olika men sammanflätade faser: naiv läsning, strukturanalys och tolkad 

helhet. Att tolka en text innebär enligt Ricoeur (1976, s.92-94) att i en dialektisk process 

mellan förståelse och förklaring försöka förstå vad texten talar om. Denna metod är inspirerad 

av Ricoeurs filosofi och är utarbetad på Institutionen för omvårdnad på Umeå Universitet och 

Enheten för vårdvetenskap, Tromsö Universitet. Metoden är använd av bland annat 

Rasmussen et al. (2000) och Lindahl et al. (2005) och beskriven av Lindseth och Norberg 

(2004).

Analysen startade med att intervjutexterna lästes upprepade gånger för att få en förståelse för 

texten i sin helhet, det vill säga en naiv förståelse eller en första gissning i relation till 

forskningsfrågan. Denna första naiva förståelse av texten gav sedan riktning för den fortsatta 

analysen. I nästa steg, strukturanalysen, validerades den naiva förståelsen med hjälp av en 

tematisk analys, vilket är ett sätt att söka och identifiera teman. Ett tema är en innebörd som

löper som en röd tråd genom texten, antingen genom hela texten eller genom vissa delar. Ett

tema ger på så sätt uttryck för innebörden i en människas levda erfarenhet (jfr Lindseth & 

Norberg, 2004). Under strukturanalysen delades texten in i meningsenheter där en 

meningsenhet kunde utgöras av ett ord, en rad eller längre stycken som uttrycker en 

gemensam mening. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades och meningsenheter

med likartat innehåll länkades ihop och redovisas i studien som abstraktioner, subteman och 

tema. I nästa fas, tolkad helhet, sågs texten återigen som en helhet och såväl syfte, naiv 

läsning, strukturanalys som forskarens ökade förförståelse togs i beaktande. 
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Grounded theory

Data i studie II analyserades enligt Glaser’s (1978) riktlinjer för grounded theory. Under 

lägerveckan analyserades data kontinuerligt i enlighet med metoden, så långt det var 

tidsmässigt möjligt, för att ge vägledning för fortsatt datainsamling. Detta gällde framför allt 

observationer och efterföljande intervjuer, samt noteringar från enskilda intervjuer och 

gruppsamtal, medan gruppintervjuer analyserades efter hemkomsten. På så sätt blev det 

möjligt att under lägerveckan kontinuerligt jämföra framväxande kategorier med varandra (jfr 

Hartman, 2001, s.35-37). Varje kväll sorterades observationerna och efterföljande intervjuer 

samt noteringar från informella intervjuer och placerades i kronologisk ordning för att ge en 

översiktlig bild över det insamlade materialet. Allt material analyserades genom öppen, 

selektiv och teoretisk kodning (Glaser, 1978; Hartman, 2001). I den öppna kodningen 

analyserades materialet rad för rad med avsikt att få fram så många kategorier som möjligt.

Materialet kodades och kategoriserades, vilket gjordes genom att koder med liknande innehåll 

jämfördes och sammanfördes i kategorier. I denna fas växte så småningom en kärnkategori 

fram, vilken var den kategori som förekom mest och som var relaterad till många av de andra 

kategorierna. Kärnkategorin utgjordes av det centrala problem som undersökningspersonerna

ofta försökte hantera. I nästa fas, den selektiva kodningen, undersöktes vilka av kategorierna 

som var relaterade till kärnkategorin. Datainsamlingen syftade i denna fas till att ytterligare

berika beskrivningarna av såväl kärnkategorin som kategorierna. Kärnkategorin blev på så 

sätt vägvisare för ytterligare datainsamling. I den teoretiska fasen gjordes datainsamling och 

analys i syfte att finna vilka relationer som förelåg mellan kärnkategorin och dess kategorier. 

Slutligen formulerades utifrån dessa analyser en preliminär teori. 

Insamlad data i studie IV analyserades utifrån Strauss och Corbin (1990) beskrivning av 

tillvägagångssätt vid grounded theory. Utgångspunkten för analysen i studie IV var tolv 

intervjuer (se s.38, första stycket) som nu analyserades utifrån ett nytt syfte där mammornas

beskrivning av familjens relationer fokuserades. De första tolv intervjuerna analyserades

individuellt och jämfördes med varandra. Analysen av dessa tolv intervjuer gav upphov till 

frågor som föranledde kommande intervju. Återstoden av intervjuerna genomfördes genom att 

resultatet från analysen av en genomförd intervju väckte idéer för vad som blev fokus i nästa 

intervju. Härigenom blev sökandet efter kategorier, egenskaper och samband systematiskt och 

nya intervjuer jämfördes (jfr Hartman 2001, s.35-37). Till materialet i studie IV användes 

Strauss analysmetod, vilket innebär öppen, axial och selektiv kodning (Strauss & Corbin, 

1990, Hartman, 2001). I den inledande, öppna kodningen lästes materialet rad för rad för att 
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finna ord eller fraser som indikerade fenomen. Dessa fenomen begreppsliggjordes. Begreppen 

fördes sedan samman i övergripande kategorier. De begrepp som indikerade ett gemensamt

fenomen utgjorde en kategori. Vid den axiala kodningen jämfördes kategorierna med

varandra för att finna samband mellan kategorierna. I den avslutande, selektiva kodningen 

identifierades kärnkategorin, vilken utgjorde det mest centrala i mammornas berättelser och 

som var relaterad till många av de övriga kategorierna. Utifrån resultatet av denna analys

formulerades slutligen en preliminär teori som beskrev kärnkategorin, de andra kategorierna, 

samt relationer mellan dem.

Under hela analysarbetet skrevs ”memos”, i enlighet med Glasers (1978, s.83) 

rekommendationer. Memos är teoretiska idéer om de framväxande kategorierna och deras 

relationer och utgör ett underlag för framväxande teori.

Statistisk analys 

För att beskriva hur barn med astma i studie III skattar sin livskvalité användes frekvenser, 

procent, median och medelvärden inkluderande kvartiler och standardavvikelser. De 

sannolikhetsberäkningar som genomfördes var Mann-Whitney U-test och logistisk regression. 

För att undersöka eventuella skillnader i livskvalité mellan pojkar och flickor samt mellan de 

barn som hade och de som inte hade husdjur användes Mann-Whitney U-test. För att studera 

eventuella samband mellan barnens skattningar av livskvalité och bakgrundsvariabler 

genomfördes en ”manual backward stepwise logistisk regression strategy”. I den logistiska 

regressionen är beroende variabler, såsom övergripande livskvalité, aktivitetsbegränsningar, 

symtom och känslomässig påverkan dikotomiserade som låg (1-5.49) respektive hög (5.50-7). 

För att testa för multikollinaritet mellan bakgrundsvariablerna användes Spearmans rank 

korrelation. Alla parade korrelationer mellan bakgrundsvariablerna var mellan –0.212 och 

0.203. Ett p-värde på 0.05 eller mindre betraktades som signifikant och alla signifikanstester 

hade ett tvåsidigt riskområde, det vill säga var ”two-tailed”. För bakgrundsvariablernas odds 

ratio (OR) i den logistiska regressionen beräknades ett 95-procentigt konfidensintervall. Alla 

analyser genomfördes med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för 

Windows (v.11.0). 
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Etiska överväganden 

Forskningsetikkommittén vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet (§230/94; §130/96;

§263/97; §071/00; §230/03) och verksamhetschefer vid respektive enhet gav sitt samtycke till 

studiernas genomförande. 

Innan studierna påbörjades informerades deltagarna muntligt och skriftligt om syftet med

studien och samtycke till att delta i studierna inhämtades från både barn och minst en av 

barnets föräldrar i studie I, II, III samt samtycke från mammor i studie IV. Den skrivna 

informationen var dels riktad till vuxna och dels riktad till barnen på ett språk som de kunde 

förstå. Samtliga fick information om att deltagandet var frivilligt och att kunde avbryta sitt 

deltagande i studien närhelst de önskade utan att ange skäl därtill. Att avbryta deltagande 

skulle inte påverka dem negativt i något vårdsammanhang (jfr MFR-rapport 2, 2000, s.27-31). 

I informationen beskrevs syftet med studien och hur datainsamlingen skulle gå tillväga.

Dessutom försäkrades alla deltagare om konfidentialitet. De fick också information om vilka 

som skulle få tillgång till insamlad data och att deras identitet inte skulle gå att identifiera i 

resultatredovisningarna (jfr MFR, 2000, s.39-41). I studie III, som var en multicenterstudie,

upprättades inte något register över de barn som deltog i undersökningen och härigenom blev 

barnen anonyma för forskarna. I studie I och II försäkrade sig författaren (IR) om att 

deltagarna hade förstått den skriftliga information de fått i samband med att de lämnade

samtycke till att delta i studien och förnyad information gavs före intervjuerna i barnens hem

(I) samt vid tonåringarnas ankomst till lägret (II) (jfr MFR, 2000, s.42-44; Polit & Hungler, 

1999, s.143). Ingen ekonomisk ersättning utgick till de informanter som deltog i studierna.

När barn intervjuas måste forskaren noggrant överväga de risker som barn kan utsättas för. En 

risk är att barn kan uppleva underlägsenhet i relation till den som intervjuar (jfr Polit & 

Hungler, 1999, s.127). I studie I genomfördes samtliga intervjuer av två forskare (IR; A-CDE) 

tillsammans, som dessutom var främmande för barnet. Sådana förhållanden kan bidra till att 

barn känner sig underlägsna. För att minska barnens eventuella känslor av underlägsenhet, 

inleddes därför alltid intervjuerna i studie I med lite småprat med barnet tillsammans med

föräldrarna och barnet fick bestämma var intervjun skulle äga rum. Under intervjuerna tänkte 

forskarna på hur de placerade sig och uppträdde och satte sig aldrig båda mittemot barnet. 

Forskarna var också medvetna om att en intervju aldrig kan bli ett samtal mellan två likställda 

parter, eftersom det är forskaren som har kontroll över intervjun genom att både presentera 

ämnet och att följa upp de svar som ges (jfr Kvale, 1997, s.13). I de flesta intervjusituationer 
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visade barnen intresse för att tala mer med en utav forskarna och därmed höll den andre sig 

mer passiv. När intervjuerna var avslutade, ombads barnen att berätta hur de upplevt att två 

forskare deltog under intervjun. Alla barn uppgav att detta varit en fördel, eftersom forskarna

upplevdes som två olika personligheter och att intervjuerna på så sätt mer fick karaktären av 

ett samtal. Under intervjuerna i studie IV som innefattade mammor intog forskarna ett 

liknande förhållningssätt, dock då med hänsyn taget till att mammorna var vuxna. Samtliga

barn och mammor tyckte att det hade känts bra att få berätta om sin livssituation, ingen hade 

tidigare på detta sätt bett dem berätta.

En annan risk med intervjuer är att en människa i en intervjusituation kan komma att berätta 

om tankar och känslor som de senare önskat att de behållit för sig själva eller att 

frågeställningarna väcker smärtsamma minnen till liv. I intervjusituationen strävade därför

författarna efter att inte tränga sig på om barnet, tonåringen eller mamman visade motstånd att 

berätta. Vid tveksamhet avstod författarna hellre från att fråga (jfr Kvale, 1997, s.110). 

Deltagarna upplystes också om att de vid behov kunde ta kontakt med författarna efter 

intervjutillfället.

Även under observationer finns en risk att deltagarna upplever att integriteten kränks och det 

kan dessutom vara tröttande för deltagarna att under hela dagen vara observerade (Patton, 

1990, s.225). Såväl före som under studiens gång informerades ungdomarna därför om att de 

själva kunde bestämma om de inte ville bli observerade i en viss situation. Emellertid uppkom

inte några sådana situationer under studiens genomföranden och när datainsamlingen i studie 

II var slutförd, tillfrågades ungdomarna hur de upplevt forskarnas deltagande under veckan. 

Samtliga ungdomar uppgav att de upplevt deltagandet som positivt.

Fördelarna med detta avhandlingsarbete förväntas uppväga de eventuella negativa effekter 

som den enskilda individen kunde uppleva eftersom värdefull kunskap framkommit. Det är 

också betydelsefullt att barn får göra sina röster hörda i forskningssammanhang och inte 

enbart individuellt i vårdsammanhang, eftersom de annars fråntas möjligheten att kunna

påverka sin framtida vård och behandling (Rushforth, 1999). Eftersom samtliga delstudier 

kommer att publiceras finns det en förhoppning om att resultaten kan komma det praktiska 

vårdarbetet tillgodo och därmed underlätta livssituationen för barn med astma och för deras 

familjer.
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RESULTAT

Att vara ett barn med astma (I) 

I studie I visas att innebörden i att vara ett barn med astma är att sträva efter att leva ett 

normalt liv, det vill säga att kunna göra samma saker som friska barn kan. Subteman visar att 

det ibland är möjligt för barnen att kunna leva som alla andra, men att de ibland upplever sig 

annorlunda och utanför. Barnen upplever att de har kunskap om vad som kan hindra dem i 

deras dagliga liv och att de har strategier för att klara av dessa hinder. Ibland utsätter de sig 

emellertid medvetet för fara. Barnen beskriver att människor i deras närhet ofta försöker 

underlätta för dem, och att de dessutom upplever att deras läkemedel är till stor hjälp för att de 

skall kunna leva som alla andra. Ibland sätter dock sjukdomen gränser och barnen upplever då 

att egen kunskap, andras hjälp och läkemedel inte räcker till. Vid sådana tillfällen känner de 

sig annorlunda och utanför. Att känna sig annorlunda och utanför är att känna saknad, 

ensamhet, skuld, oro och rädsla. Upplevelse av saknad och ensamhet är relaterad till att de 

inte kan leva som andra. Barnen berättar att de mest av allt saknar möjligheten att få ha en 

egen liten hund eller katt. De beskriver också att de känner skuld eftersom de upplever att de 

utgör ett hinder för andra att leva ett normalt liv och några barn berättar att de känner skuld 

över att de blivit sjuka. Upplevelse av oro och rädsla är relaterad till svårigheter att andas. 

Barnen är rädda för att de inte själva skall kunna hantera situationer där det är svårt att andas.

För att nå en djupare förståelse av resultatet tolkades detta ur såväl ett ekosofiskt (Naess, 

1981) som ett existentialistiskt perspektiv (Heidegger, 1996). Ur ett ekosofiskt perspektiv kan 

barnens känslor av att vara annorlunda och utanför tolkas som att sjukdomen hindrar dem i 

deras samspel med andra människor och deras omgivning. Därmed kan barnen, enligt detta 

perspektiv, störas i sin identitetsutveckling och hindras från att uppleva harmoni. Ur ett 

existentialistiskt perspektiv kan barnens strävan efter ett normalt liv tolkas som att de lever

oegentligt, då de ibland baserar sina val utifrån friska kamraters möjligheter. Därmed tar 

barnen inte hänsyn till att de har en har en sjukdom som i vissa situationer kan medföra att de 

får svårt att andas. 

Att inte låta sjukdomen ta över. Strategier hos tonåringar med astma (II) 

Studie II visar att det mest centrala hos tonåringar med astma är att inte låta sjukdomen ta 

över, vilket utgör resultatets kärnkategori. Tonåringarna berättar att sjukdomen ibland hindrar 
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dem från att delta i samma aktiviteter eller vistas i samma miljöer som sina kamrater, vilket 

medför att de känner dig annorlunda och utanför. Även andra människor kan utgöra ett hinder 

för tonåringarna, eftersom människor i deras närhet ofta oroar sig för att tonåringarna skall 

utsätta sig för något som inte är lämpligt på grund av sjukdomen. Tonåringarna berättar 

emellertid att de inte accepterar att vare sig sjukdomen eller andra skall utgöra ett hinder i 

deras liv och att de inte tänker låta sjukdomen ta över. Tre kategorier är relaterade till 

kärnkategorin: att hålla avstånd till sjukdomen, att utmana sjukdomen och att ta sjukdomen i 

beaktande.

Genom analys av observationer och intervjuer framkom att tonåringar med astma håller sin 

sjukdom på avstånd genom att inte kännas vid sin sjukdom och genom att handla utifrån egna 

förklaringar, det vill säga att till exempel föredra Coca Cola framför läkemedel. När 

tonåringarna håller sin sjukdom på avstånd får de en känsla av att de inte skiljer sig från sina 

friska kamrater. Data visar också att tonåringarna utmanar sin sjukdom genom att testa 

gränser och genom att anstränga sig till det yttersta. En lyckosam utmaning bekräftar dem i 

deras föreställning om att sjukdomens gränser kan tänjas. Att ta sjukdomen i beaktande 

innebär enligt tonåringarna att känna till och lyssna på kroppens signaler, att se andra som en 

resurs och att ta ansvar för sin hälsa. Härigenom kan tonåringarna hålla sjukdomen under 

kontroll. Genom observationer och intervjuer framkom också vissa skillnader mellan flickor 

och pojkar. Flickor tar oftast sin sjukdom i beaktande, eftersom de menar att man måste lära 

sig leva med sjukdomen för att den inte skall ta över, medan pojkar i huvudsak håller sin 

sjukdom på avstånd då de anser att de genom sin sjukdom får lägre status i relation till sina 

friska kamrater. Att utmana sjukdomen observerades emellertid hos såväl flickor som pojkar, 

men flickor berättar att de oftast förbereder sig med läkemedel före en utmaning, medan

pojkar berättar att de ofta avstår från förberedelser.

Astma – livskvalité hos svenska barn (III) 

Studie III visar att barn med astma skattar sin livskvalité som relativt hög, men flickor skattar 

dock lägre livskvalité än pojkar. Flickor skattar att de i signifikant högre grad än pojkar är 

påverkade i sina aktivitetsutövningar och att de har en högre känslomässig påverkan. Däremot

skattar flickor och pojkar lika då det gäller hur ofta de besvärats av symtom. Vid skattning av 

enskilda frågeställningar framkommer bland annat att barnen under den närmast föregående 

veckan varit mycket eller ganska oroliga på grund av att de haft pip i bröstet (53 procent) eller 
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hosta (50 procent), samt ofta eller ganska ofta känt sig trötta (52 procent) och haft jobbigt att

andas (49 procent). Dessutom hade 42 procent av barnen ofta eller ibland under den senaste 

veckan känt sig missnöjda och besvikna på grund av sin sjukdom, men endast tio procent av 

barnen hade känt sig annorlunda eller utanför. Det framkom också signifikanta skillnader 

mellan flickor och pojkar när de skattade separata frågeställningar. I jämförelse med pojkar 

skattade signifikant fler flickor att de inte kunnat göra samma saker som andra, att de känt sig 

missnöjda och besvikna, att de känt sig annorlunda och utanför, känt sig arga, oroliga eller 

tänkt mycket på att de har astma, känt obehag eller blivit skrämda av ett astmaanfall.

Två regressionsanalyser genomfördes för undersöka samband mellan barnets livskvalité och 

bakgrundsvariabler. I den första analysen undersöktes samband mellan barnets livskvalité och 

kön, ålder, antal syskon, eventuella husdjur, bostadsort, hur länge barnet haft sin 

astmadiagnos, typ av astma och astmans svårighetsgrad. Resultatet av analysen visar 

signifikanta samband mellan barnens skattning av sin livskvalité och barnets kön samt

bostadsort. Att vara pojke har samband med en högre livskvalité jämfört med att vara flicka, 

och att bo i södra delen av Sverige har samband med en högre livskvalité jämfört med att bo i 

norra delen av Sverige.

I den andra regressionsanalysen inkluderades även bakgrundsvariabler såsom barnens 

föräldrars skattning av övergripande livskvalité, aktivitetsbegränsningar, känslomässig

påverkan samt deras ålder och civilstatus. Resultatet av denna analys visar signifikanta

samband mellan barnens skattning av sin livskvalité och barnens bostadsort, mammornas

ålder, föräldrarnas civilstatus samt pappornas skattning av sin livskvalité. Barn boende i södra 

Sverige, barn till mammor äldre än 40 år och barn till sammanboende föräldrar skattar 

signifikant högre livskvalité än barn boende i norra Sverige, barn till mammor under 40 år, 

och barn till ensamstående föräldrar. En hög livskvalité hos barnens pappor har också 

samband med hög livskvalité hos deras barn. Resultaten i de två regressionsanalyserna var 

likartade, men i den andra analysen kvarstod inte barnets kön som signifikant, utan föll bort i 

det sista steget av analysen.

Relationer styrda av osäkerhet - en del av livet för familjer med astmasjuka barn (IV) 

Resultatet i studie IV visar att det mest centrala i mammornas berättelser är att relationerna 

inom familjen styrs av sjukdomsframkallad osäkerhet, vilket utgör resultatets kärnkategori. 

48



Mammorna berättar att osäkerheten hela tiden är närvarande på grund av att sjukdomen är 

oförutsägbar. Den kan när som helst ge sig till känna och mammorna uppger att de oroar sig 

över att barnet skall dö under ett astmaanfall. Mammorna berättar också att de är osäkra på 

såväl sin egen som övriga familjemedlemmars kunskap i att kunna hantera tillfällen då barnets 

hälsotillstånd försämras. Osäkerheten är hela tiden närvarande, men varierar med barnets 

aktuella hälsotillstånd. Ju sjukare barnet är desto mer osäkerhet och vice versa.

De kategorier som är relaterade till kärnkategorin är mammors tillgänglighet för barnet med

astma respektive mammors begränsade tillgänglighet för övriga familjemedlemmar och 

vänner. Mammorna berättar att de ständigt är tillgängliga för sitt barn med astma, vilket 

medför att relationen dem emellan karaktäriseras av kontroll och bundenhet. De berättar att de 

kontrollerar det mesta som har med barnets sjukdom att göra, vilket medför att mamman

känner sig som en kontrollant, medan barnet upplever sig kontrollerat. Emellertid minskar

ibland kontrollen eftersom de menar att barnens liv annars kan bli alltför begränsat. När 

barnet med astma försämras i sin sjukdom får familjens övriga medlemmar och vänner, enligt 

mammorna, allt mindre tid och uppmärksamhet och detta medför att dessa relationer 

karaktäriseras av försakelse och bristande förståelse. Emellertid upplever även mammorna att 

de själva också blir försakade och att ingen egentligen förstår deras situation. Konsekvensen 

av ovanstående är, enligt mammorna, att alla i familjen längtar efter att få leva som andra 

familjer.

DISKUSSION

Metodologisk diskussion

Genom att använda olika metoder för att samla in och analysera data har i detta arbete 

erhållits ett omfattande datamaterial. Varje metod ger svar på en specifik aspekt av den 

verklighet som barn med astma och deras mammor lever i. Det finns inte en enskild metod

som kan ses som överlägsen andra. Att använda flera metoder kan ses som ett sätt att öka

tillförlitligheten i de slutsatser som dras (jfr Patton, 1990, s.187-189), förutsatt att varje metod

används i överensstämmelse med sina respektive förutsättningar (Starrin & Svensson, 1996, 

s.220).
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Kvantitativ metod 

För att bedöma kvalitén på forskningsresultaten framtagna med hjälp av kvantitativ metod

granskades resultaten utifrån generaliserbarhet, validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2003, 

s.35-36; 40-41). För att kunna generalisera resultatet i studie III gjordes ett slumpmässigt

urval bland Sveriges samtliga sjukhus med allergimottagning för barn. Barnen som ingick i 

studien valdes dock konsekutivt och detta kan ha påverkat resultatets generaliserbarhet.

Emellertid bör man alltid vara försiktig med generaliseringar, eftersom en generalisering

kräver stöd från många studier (Burns & Grove, s.1993, s.26-29). För att kunna generalisera 

resultatet är det också viktigt att det resultat som är framtaget grundar sig på valida och 

reliabla metoder. Därför användes PAQLQ, eftersom detta instrument visat sig ha god 

reliabilitet också i sin svenska översättning (jfr Reichenberg & Broberg, 2000). 

När barnen skulle besvara frågeformulären var det viktigt att de själva besvarade frågorna, 

och sjuksköterskan hjälpte dem endast om de bad om det eller såg ut att behöva hjälp. En brist 

med detta förfaringssätt var att vissa barn inte fyllde i alla frågor, vilket medförde att en 

mindre del data saknas. Eftersom denna studie syftar till att beskriva hur sjukdomen påverkar 

astmasjuka barns livskvalité, användes ett sjukdomsspecifikt frågeformulär. Studien gör dock 

inte anspråk på att täcka alla aspekter som kan påverka barnens livskvalité. Det är möjligt att 

ett generiskt frågeformulär hade kunnat påvisa andra aspekter av betydelse för dessa barn. 

Dessutom hade ett generiskt frågeformulär möjliggjort jämförelser med andra, ej astmasjuka

barn i motsvarande ålder.

Båda resultaten av de logistiska regressionsanalyserna visar signifikanta samband mellan

barnens skattning av sin livskvalité och bostadsort (III). Detta är ett intressant fynd men bör 

beaktas med försiktighet, eftersom det kan vara många faktorer som bidrar till att barnen i 

Norrland har lägre livskvalité än de barn som bor i södra Sverige. Det vore dock intressant att 

genomföra ytterligare studier för att förklara detta resultat. 

Kvalitativ metod

För att bedöma forskningsresultat framtagna med hjälp av kvalitativ metod bedöms resultaten

utifrån trovärdighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2003, s.36-36; 40-41). Trovärdighet 

inom kvalitativ forskning grundläggs genom att forskaren väljer informanter som kan 

beskriva det fenomen som avses (Patton, 1990, s.278). I studie I, där syftet var att belysa 

innebörden i att vara barn och ha astma kan urvalet ses som ändamålsenligt, eftersom barnen 
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skulle ha en astmadiagnos, vara 6-16 år och vara villiga att berätta om sina liv med sjukdomen

(jfr Hartman, 2001, s.65-66). I studie II, som utgick från grounded theory, var urvalet både 

ändamålsenligt och teoretiskt. Ändamålsenligheten bestod i att alla tonåringar som deltog på 

ett astmaläger ansågs uppfylla kriterierna för att få delta i studien. Det teoretiska urvalet

utgjordes av den datainsamling som gjordes inom gruppen under undersökningens gång (jfr 

Hartman, 2001, s.67-71). Även i studie IV var urvalet såväl ändamålsenligt som teoretiskt. 

Ändamålsenligheten bestod i att tolv tidigare intervjuer med mammor analyserades utifrån ett 

nytt syfte, så kallad sekundäranalys, och det teoretiska urvalet bestod i att ytterligare sju

intervjuer genomfördes för att erhålla mättnad (jfr Hartman, 2001, s.67-71).

För att öka trovärdigheten i studie I och IV analyserades allt insamlat material av två forskare

(IR; A-CDE) och dessutom tog respektive handledare del av utskrivna intervjuer och övrigt 

material (I, II, IV). I studie I användes kvalitativa intervjuer och intervjuerna analyserades 

med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. En risk när man tolkar barns berättelser är 

att tolkningen blir baserad på en vuxen människas antaganden, på grund av att vuxna 

människor ofta tror att de vet hur barn tänker och känner, eftersom de själva har varit barn och 

kanske har egna barn (Fine & Sandstrom, 1988). Detta kan liknas vid att en forskare kan ha 

svårt för att frigöra sig ifrån sin förförståelse (Lindseth & Norberg, 2004). För att så långt som

möjligt undvika att resultatet baserades på egna antaganden uppmuntrades barnen därför

under intervjuerna att berätta mer utförligt om de händelser och känslor som de valde att 

berätta om, så att berättelserna blev så variationsrika som möjligt. För att öka trovärdigheten 

är också de abstraktioner som beskrivs i studie I beskrivna så nära barnens egna berättelser 

som möjligt och barnens egna ord fick exemplifiera de olika abstraktionerna i form av citat.

Detta förfaringssätt bör kunna göra det möjligt för läsaren att bedöma trovärdigheten i 

resultatredovisningen.

Resultatet i studie I kan också diskuteras utifrån resultatets överförbarhet, det vill säga om

resultatet är giltigt enbart för den grupp som studerats, eller om resultatet kan överföras till en 

större grupp människor eller en annan kontext. I studie I kan resultatets överförbarhet förstås 

som att resultatet kan bidra till nya perspektiv eller insikter för den människa som läser det 

(jfr Lindseth & Norberg, 2004). På så sätt kan till exempel vårdpersonal få en ökad förståelse 

för hur barn med astma upplever sitt dagliga liv. Slutligen ställs också resultatet i studie I i 

relation till annan forskning, vilket gör att trovärdigheten för studiens resultat ökar.
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Inom grounded theory är syftet att med hjälp av empirisk data kunna presentera teori inom det 

undersökta området. De två preliminära teorier som presenteras i studie II och IV har båda 

genererats ur data och överensstämmer på så sätt med det fenomen som studerats. Om

teorierna genererats på ett korrekt sätt har teorierna trovärdighet och överförbarhet blir möjlig.

De fyra kriterier som Glaser ställer upp på en teori kommer då att vara uppfyllda. Teorin 

kommer för det första att passa datamaterialet (fit), för det andra kommer den att vara 

relevant, för det tredje kommer den att fungera och för det fjärde kommer den att kunna 

modifieras (jfr Hartman, 2001, s.54-55; Lomborg & Kirkevold, 2003). Teorierna i studie II

och studie IV kan ses som relevanta eftersom de beskriver det viktigaste problemet för de 

personer teorierna handlar om. Teorierna kan också ses som fungerande, eftersom de ger en 

ökad förståelse för både tonåringarnas och deras familjers situation och på så sätt kan vara 

användbara i praktiken. De två teorierna ses också som preliminära, men modifierbara,

eftersom de inte täcker alla aspekter av tonåringarnas eller deras familjers situation. En brist i 

studie II är att tonåringarnas strategier inte studerades i deras dagliga liv utan på ett läger. 

Även om tonåringarna tillfrågades om hur de hanterade liknande situationer hemma, är det 

möjligt att teorin inte är helt överförbar i deras dagliga liv. De båda teorier som presenteras 

behöver därför modifieras, utvecklas och byggas på utifrån sin nuvarande form när 

verkligheten förändras.

När forskarna analyserat materialet i studie IV och formulerat teorin, tillfrågades fem av 

mammorna i studie IV om de kunde bekräfta att teorin beskrev hur ett barns astmasjukdom

påverkar relationerna i barnets familj. Samtliga mammor kände igen sig, vilket enligt Strauss 

och Corbin (1990, s.249-252) kan ses som att teorin är trovärdig. I studie II gick forskaren 

inte tillbaks till tonåringarna för att bekräfta teorins trovärdighet, eftersom Glaser (1976) 

menar att en teori som växt fram ur data tills den är mättad inte behöver bekräftas av 

informanterna. För att läsaren skall kunna bedöma en teoris trovärdighet bör den vara klart 

och tydligt beskriven och även redovisa vilka data som viktiga tolkningar vilar på (Glaser & 

Strauss, 1967, s.232). I studie II och IV har forskaren därför i beskrivningen av teorierna 

försökt visa hur teorierna genererats ur data, till exempel har sammanfattningar av vad 

tonåringarna berättade och gjorde, liksom av vad mammorna berättade, följts av citat. I studie 

IV redovisas också tabeller över analysförfarandet samt en översikt över teorin.
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Intervju

En studies trovärdighet beror också på kvalitén på insamlade data. För att kunna ta del av hur 

astmasjuka barn och deras mammor beskriver sin livsvärld användes i studie I, II och IV

kvalitativa intervjuer. Woodgate (2001) skriver att forskare tenderar att undvika intervjuer 

med barn och i stället använder frågeformulär. Ett skäl kan, enligt Docherty och Sandelowski 

(1999), vara att vuxna bagatelliserar barns påståenden och inte tror att barn kan ge ett 

inifrånperspektiv i sina berättelser och ett annat skäl kan vara att trovärdigheten i 

barnintervjuer ibland ifrågasätts. Emellertid menar Woodgate (2001) att barn är både villiga 

och kompetenta att bidra med viktiga berättelser om sin livsvärld om man tar deras berättelser

på allvar. De yngsta barnen som intervjuades i studie I var sex år och de äldsta i studie II var 

18. Oavsett ålder visade alla barn intresse för att tala om sin livssituation. Emellertid fanns 

såväl individuella som åldersrelaterade skillnader i deras förmåga att ge utförliga

beskrivningar. Yngre barn och pojkar tenderade att berätta mer kortfattat om sin livssituation, 

medan de äldre barnen och flickorna oftare kunde tala längre och ger rikligare berättelser. 

Detta kan delvis jämföras med Docherty och Sandelowski (1999) som skriver att barn över 

sex år både har kognitiv och språklig förmåga att kunna beskriva sin livsvärld, även om äldre 

barn kan ge en mer detaljerad bild av sina upplevelser.

Observation med efterföljande intervju

I studie II användes deltagande observation med efterföljande intervju. Att använda metoder

där flera sinnen involveras i datainsamlingen ökar, enligt Sandelowski (2002), trovärdigheten 

i studiens resultat och bidrar till ett innehållsrikt material. Att samla in data under en 

lägervistelse innebar emellertid vissa problem, eftersom det under lägervistelsen föregick en 

mängd aktiviteter. Det kunde ibland vara problem att välja ut fokus för lämpliga

observationer. Detta kan ha inneburit att en del viktig information inte uppmärksammades (jfr 

Polit & Hungler, 1999, s.301). Dessutom kunde det vara problem att registrera 

observationerna på fältet, eftersom forskaren deltog i alla aktiviteter, samt att undvika att 

interagera med tonåringarna under observationerna. Detta kan ha påverkat de händelser som

observerades (jfr s.303). Dessutom kan det faktum att forskaren var sjuksköterska ha påverkat 

situationen och medfört att tonåringarna därför uppvisade ett beteende som de trodde att 

forskaren, i egenskap av sjuksköterska, ville se (jfr s.303). Emellertid, eftersom forskaren 

vistades under en hel vecka tillsammans med tonåringarna, blev forskaren under veckans gång 

ett naturligt inslag för tonåringarna. Ett ytterligare problem var att observation som

datainsamlingsmetod fokuserar yttre beteende (Patton, 1990, s. 244). För att uppväga detta 
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utifrånperspektiv genomfördes efterföljande intervjuer. På så sätt fick tonåringarna berätta om

hur de tänkte och kände i relation till den observerade händelsen.

Resultatdiskussion

För att öka förståelsen för hur det är att leva med astma ur barns, tonåringars och deras 

mammors perspektiv utgår diskussionen från följande rubriker; att vilja leva som andra, 

strategier för att kunna leva som andra, upplevelse av livskvalité, familjens relationer,

skillnader mellan flickor och pojkar, att förstå fynden ur ett genusteoretiskt perspektiv. För att 

få en sammanvägd förståelse av samtliga delstudiers resultat beskrivs de slutligen kortfattat

utifrån Patersons (2001) modell ”The Shifting Perspective of Chronic Illness”.

Att vilja leva som andra 

De två kvalitativa studier som belyser astmasjuka barns och tonåringars dagliga liv visar att 

de strävar efter att leva ett normalt liv (I) och att de inte vill låta sjukdomen ta över (II). Dessa 

resultat bekräftas också av andra studier som visar att barn med astma försöker upprätthålla 

normalitet (Ireland, 1997; Gabe et al., 2002; Velsor-Friedrich, et al., 2004). I studie I uttrycker 

barnen att förutsättningen för att kunna leva ett normalt liv ökar när de känner tillit till sin 

egen kunskap om hur de skall hantera sin sjukdom, när de känner att andra människor vill 

hjälpa dem och när de känner tillit till sina läkemedel. I studie II berättar tonåringarna att de 

inte accepterar att livet begränsas och att de har olika strategier för att sjukdomen inte skall få 

övertaget. Detta kan ses som att såväl barn som tonåringar med astma, åtminstone tidvis, 

känner att de kan samspela med sin omgivning och att inte sjukdomen utgör ett hinder. Enligt 

Naess (1981, s.283) är detta en förutsättning för att en människa skall utveckla sin självkänsla 

och därmed uppnå harmoni i tillvaron. Ibland försvårar emellertid sjukdomen barnens och 

tonåringarnas samspel med omgivningen. Naess (1981, s.283) menar att ett försvårat samspel

kan bidra till att självkänslan försämras och att man till slut känner en fientlighet mot sin 

omgivning. Barnen i studie I berättar att sjukdomen kan göra det omöjligt för dem att delta i 

samma aktiviteter som sina kamrater. De kan inte heller äta samma mat, inte ha husdjur och 

tidvis får de vara hemma längre perioder från skolan. Vid sådana tillfällen berättar barnen att 

de känner sig ensamma och utanför, vilket kan förstås som att sjukdomen bidrar till ett 

försvårat samspel med omgivningen och därmed kan hota barnets självkänsla (jfr Naess, 

1981, s.283). 
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Även tonåringarna i studie II beskriver att de känner sig utanför när astmabesvären förvärras, 

när de inte kan vistas i samma miljöer som kamraterna och när människor i deras närhet

hindrar dem från att göra samma saker som sina kamrater på grund av rädsla för att 

sjukdomen skall förvärras. De berättar också att de inte vill ”sticka ut” på grund av sin 

sjukdom och förnekar ibland att de har astmabesvär, trots att deras spirometrivärden visar 

motsatsen. Även annan forskning visar att barn med astma ibland känner sig utanför (Ireland, 

1997, Yoos & McMullen, 1996; Penza-Clyve et al., 2004; Velsor-Friedrich et al., 2004) och 

vissa av dem blir också retade för sin sjukdom (Penza-Clyve et al., 2004). Både barnens (I)

och tonåringarnas (II) beskrivningar av sitt dagliga liv kan ses om att sjukdomen periodvis 

medför att livet upplevs som begränsat, vilket styrks av fynd i studie III där barnens

skattningar tyder på att 42 procent av barnen ofta eller ibland, känner sig missnöjda och 

besvikna på grund av sin sjukdom. Däremot har endast 10 procent av barnen i undersökningen 

känt sig annorlunda eller utanför under den senaste veckan.

I studie III anger resultatet att ungefär hälften av barnen varit mycket eller ganska oroliga på 

grund av att de haft pip i bröstet eller hosta under den senaste veckan. Hälften av barnen hade 

också ofta eller ganska ofta känt sig trötta och haft det jobbigt att andas. Barnen i studie I

berättar att de är oroliga för att vissa aktiviteter skall kunna utlösa svåra andningsbesvär som

de inte själva kan hantera och att det inte heller finns någon i närheten som kan hjälpa dem.

Även annan forskning som studerat hur barn med astma upplever sin tillvaro pekar på att barn 

med astma känner osäkerhet, rädsla och hjälplöshet när de har besvär med sin andning 

(Carrieri et al., 1991; Yoos & McMullen, 1996; Velsor-Friedrich et al., 2004; Gabe et al., 

2002). Förvånande är att barnen i studie I ändå berättar att de gör samma saker som sina 

kamrater, trots att de vet att de utsätter sig för fara. Kanske de i dessa situationer väger olika 

risker mot varann och finner att rädslan för att bli lämnad utanför är större än rädslan för 

eventuella astmaanfall.

Barnen i delstudie I berättar att de ibland upplever känslor av skuld och några barn säger att 

det känns som om sjukdomen är deras eget fel. Enligt Tamm (1996, s.26) kan både barn och 

vuxna uppleva att sjukdom är ett slags bestraffning. Barn vet att de skall följa auktoriteter för 

att det skall gå dem väl och de vet också att de blir sjuka när de inte följer givna 

förhållningsregler. Tamm skriver att speciellt kroniskt sjuka barn lägger skulden på sig själva 

för att sjukdomen inte försvinner. Barnen berättar också att de upplever att de hindrar andra 

från att leva ett normalt liv (I). Friska syskon kan till exempel inte ha husdjur, vissa vänner 
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lämnar bort sina husdjur för att de skall kunna leka och föräldrarnas liv blir arbetsamt och 

oroligt. Det har emellertid inte gått att hitta andra studier där barn beskriver att de upplever att 

de blir ett hinder för andra. Detta är därför ett fält där ytterligare studier behövs.

När barnen i studie I berättar att de är ett hinder för kamrater och syskon när det gäller att ha 

ett husdjur, berättar de också om sin längtan efter ett eget djur. Många av barnen uttrycker att 

de vill ha en hund och i studie II berättar tonåringarna att hundar och katter är så underbara att 

de trots sin allergi ändå kelar med hundar och besöker kamrater med husdjur. Några hade 

också skaffat hund trots sin allergi. Emellertid visar resultatet i studie III att det inte 

föreligger samband mellan hög livskvalité hos barn med astma och innehav av husdjur. Dock 

framför mammorna att pälsdjur kan utgöra ett problem i familjens sociala liv, eftersom många 

släktingar och vänner har husdjur och då inte förstår att detta kan utgöra ett hinder för att de 

skall kunna umgås familjevis (IV). Att vänner inte förstår kan delvis ha samband med senare 

forskning som visar att pälsdjur i familjen under barnets tidiga uppväxt kan ha en skyddande 

effekt (Hesselmar et al., 1998; Rönmark et al, 2001; Perzanowski et al., 2002; Sandin et al., 

2004). Det kan vara svårt för mammorna att förklara för såväl barnet som vill ha ett husdjur

som för släktingar och vänner att ett barn med en etablerad allergi mot pälsdjur knappast kan 

vänja sig vid pälsdjur. Eftersom ovanstående studier har fått stor uppmärksamhet i 

massmedia, är det inte lätt att som mamma att förhålla sig kritisk till ovanstående fynd och 

förklara för både sitt barn och sina vänner att barnet skall undvika pälsdjur.

Strategier för att kunna leva som andra 

För att kunna delta i samma aktiviteter som sina friska kamrater berättar barnen i studie I att 

de ibland medvetet utsätter sig för fara, trots att de vet att det exempelvis är olämpligt att röka 

och leka med hundar. De avslöjar också att de har strategier för att kunna delta i aktiviteter 

som sina kamrater, genom att exempelvis vila när de behöver under lek och idrott, genom att 

åka överst i hölasset där det blåser lite mer, eller genom att gå ut och hämta lite frisk luft om

det blir svårt att andas när de är inomhus. I studie I, där flera av barnen är yngre, säger barnen 

att de alltid har sina läkemedel tillgängliga så att de kan inhalera dem vid behov, vilket tyder 

på att de har god följsamhet till sin behandlingsregim. Andra studier visar att yngre barn har 

bättre följsamhet till givna ordinationer än äldre (Kyngäs, 1999; McQuaid et al., 2003). Det är 

möjligt att det inte är så svårt för yngre barn att följa sina ordinationer eftersom deras liv ofta

är mer inrutat och styrt av deras föräldrar, även om resultatet i studie I visar att de inte alltid 

kan motstå frestelsen att ”göra som alla andra”.
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Man kan tycka att följsamhet till ordinerad behandlingsregim skulle vara ett naturligt mål för

alla barn med astma eftersom de uttrycker att de inte vill låta sjukdomen ta över. Emellertid

visar resultatet i studie II att tonåringarna både har strategier som kan ses som följsamma och 

strategier som kan ses som problematiska. Att beakta sin sjukdom kan betraktas som att de är 

följsamma till sin astmaregim. Även att utmana sjukdomen kan i många situationer vara 

tecken på god följsamhet, eftersom tonåringarna genom att utmana sin sjukdom kan testa sina 

gränser och bli mindre begränsade. Att hålla sin sjukdom på avstånd måste dock bedömas

som en problematisk strategi, även om det till viss del går att förstå att tonåringarna ibland 

behöver ”vila” från sin sjukdom och alla krav som sjukdomen ställer.

Tonåringarna i studie II berättar att de håller sin sjukdom på avstånd genom att övertyga sig 

själva om att inte sjukdomen är så allvarlig, genom att de låter bli att tänka på sjukdomen,

genom att de avstår från att följa givna ordinationer och genom att de finner egna sätt att 

hantera sina astmabesvär. Studier visar också att problem med följsamhet till ordinerad 

läkemedelsbehandling tilltar i tonåren (Buston & Wood, 2000; Kyngäs, 1999; Sundell, 1999; 

Björkstén, 2000; Kyngäs et al, 2000; Couriel, 2003; Mc Quaid et al., 2003; Penza-Clyve et al., 

2004). Att hålla sin sjukdom på avstånd kan utifrån ett vårdarperspektiv förstås som ett

riskbeteende, men Tonkin (1987) menar att vuxna och tonåringar ser på riskbeteende på olika 

sätt. En vuxen kan anse att ett visst beteende är riskfyllt, medan tonåringen inte upplever det 

så. Enligt Jessor (1984, s.78-79) måste man förstå att ett riskbeteende handlar om att ta 

kontroll över sitt eget liv, att göra uppror mot vuxenauktoritet och samhälle, att hantera egen 

oro, besvikelse, otillräcklighet och misslyckande, att kunna identifiera sig med sina kamrater

och rådande ungdomskultur samt att visa mognad och att man är på väg att bli vuxen. För att 

kunna hjälpa tonåringar som uppvisar ett riskbeteende menar Kelley (2003) att de måste få 

hjälp att fokusera på sina möjligheter, istället för att bli fokuserade på sitt riskbeteende. På så 

sätt menar Kelley att möjligheten ökar för att de skall bli motiverade, socialt kompetenta,

medkännande och livskraftiga vuxna.

Rutishauser (2003) skriver att de flesta tonåringar till vid vissa tillfällen tar risker och att 

tonåringar på detta sätt utforskar nya beteenden och dess konsekvenser. Emellertid kan en 

kronisk sjukdom som astma och dess behandling minska dessa tonåringars möjlighet att ta 

samma risker som sina kamrater och göra dem medvetna om att sjukdomen kan medföra

minskad frihet och begränsningar även i en framtid. I studie II uttrycker några av tonåringarna 
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en tydlig motvilja mot sin behandlingsregim och det är möjligt att tonåringarna ibland: 

revolterar mot den fångenskap som sjukdomen symboliserar (Tamm, 1996, s.82). Kanske ter 

sig deras sökande efter den svåruppnåeliga friheten som omöjlig att uppnå när de känner sig 

bundna till sjukvårdens föreskrifter. Dessutom kan en sjukdom antas vara ett hinder i 

tonåringars sökande efter en egen identitet, eftersom den kan bidra till att det är svårt att 

identifiera sig med friska kamrater som inte är uppbundna till någon behandlingsregim (jfr 

Naess, 1981, s.283).

Mammorna i studie IV berättar att de ibland är osäkra på om barnet vill, eller har förmåga att 

följa sin astmaregim. Denna oro medför att mammornas kontroll ökar, vilket bidrar till att det 

uppstår konflikter mellan mammor och barn. Mammorna uppger att de längtar efter att bli 

befriade från denna övervakande roll och att de är rädda att deras ”övervakning” kan göra att 

barnet isoleras. Ibland tillåter de därför barnet att vistas i miljöer som inte är lämpliga för barn 

med astma. Sådana handlingar skulle kunna ses som att inte heller barnens mammor alltid är 

följsamma till sjukvårdens föreskrifter i och med att de låter barnen göra avsteg från sina

behandlingsföreskrifter. Ovanstående visar betydelsen av att vårdpersonalen inte

skuldbelägger de mammor som inte alltid är följsamma, utan lyssnar och försöker förstå vad 

de har att berätta. På så sätt ökar förutsättningarna för att de på bästa sätt skall kunna utgöra 

ett stöd för dessa mammor.

Upplevelse av livskvalité 

Studie III visar att barnen skattar en relativt hög livskvalité. Det är möjligt att detta resultat är 

ett uttryck för att barnen kan leva som alla andra, vilket i så fall motsäger en del av de tidigare

redovisade fynden. En hög livskvalité hos barn med astma bekräftas av såväl svenska som

utländska studier (Reichenberg & Broberg, 2000; Annett et al., 2001; Erickson et al., 2002). I 

såväl studie III som i Reichenberg och Broberg (2000), Annett et al. (2001) samt i Erickson et 

al. (2002) användes ett sjukdomsspecifikt formulär och därför saknas kontrollgrupper där 

livskvalitén hos barn med astma kan jämföras med friska barn. Emellertid fann både Forrest et 

al. (1997) och Sawyer et al. (2000), när de använde generiska frågeformulär, att barn med

astma i såväl USA som Australien skattar signifikant lägre livskvalité än friska barn. I Forrest 

(1997) studie framkom dessutom att barn med astma som haft andningsbesvär under den 

senaste månaden skattade signifikant lägre livskvalité än de barn som inte haft liknande 

besvär.
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Något förvånande är att sjukdomens svårighetsgrad, bedömd utifrån barnens 

läkemedelsdosering, inte har betydelse för hur barnen i studie III skattade sin livskvalité. Inte 

heller Erickson et al. (2002) fann att sjukdomens svårighetsgrad, bedömd utifrån 

läkemedelsdosering, påverkade astmasjuka barns skattningar. Detta kan betyda att det är 

barnets egen uppfattning om sin sjukdom, som ligger till grund för om de upplever sjukdomen

som svår eller ej, och inte hur någon annan klassificerar svårighetsgraden. Det kan också vara 

så att den behandling barnen får är så effektiv att de upplever ganska små begränsningar i sitt 

dagliga liv. Fynden ovan motsägs dock av fynden i andra studier (Reichenberg & Broberg, 

2000 ;Warschburger et al., 2004). Reichenberg och Broberg (2000) fann att läkares 

klassificering av sjukdomens svårighetsgrad utifrån journaldata, hade samband med hur barn 

med astma skattade sin livskvalité. De barn som var bedömda att ha svår astma skattade 

signifikant lägre livskvalité än barn med lätt eller medelsvår astma.

En annan förklaring till barnens höga skattning av sin livskvalité kan vara att det 

frågeformulär som användes inte är känsligt för sjukdomens påverkan på barnens livskvalité, 

trots att Juniper (1996) fann att formuläret var känsligt för förändringar. Emellertid kan 

barnens höga livskvalité i studie III också bero på att barnen hade stått på läkemedel den 

senaste veckan och därmed inte var så påverkade av sjukdomen. Dessutom skattade barnen 

enbart hur sjukdomen påverkat deras liv under den senaste veckan. Man vet inte om barnen 

hade skattat sin livskvalité på ett annat sätt om tidsperioden varit längre. Det har dock inte gått 

att finna longitudinella studier som belyser barns livskvalité, vilket visar på behovet av sådana 

studier. Två andra skäl till att barn med astma ofta skattar sin livskvalité som hög kan, enligt 

GINA (2002), vara att barnen förnekar sin sjukdom eller har införlivat de restriktioner som

sjukdomen medför. Detta kan liknas vid resultatet i studie II, där barnen kan antas känna ett 

välbefinnande när de lyckas med att hålla sin sjukdom på avstånd eller hålla sin sjukdom

under kontroll genom att ta den i beaktande.

Familjens relationer

I studie IV berättar mammor till barn med astma att de upplever att den osäkerhet som är 

förknippad med barnets sjukdom påverkar hela familjens liv. Mammorna är hela tiden

tillgänglig för sitt sjuka barn när detta barn får besvär och övriga familjemedlemmar kommer

vid dessa tillfällen i skymundan. Mammorna berättar att de är ledsna över att övriga 

familjemedlemmar härigenom får så lite av deras tid, men menar att detta är något som

pappor och friska syskon måste lära sig leva med. Även i andra studier framkommer att 
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relationerna inom familjen störs när ett barn i familjen har astma (ex. Gustafsson et al., 1994; 

Brook & Tepper, 1997; Park & Martinsson, 1998) och Gustafsson et al.(1994) visar att 

närheten mellan familjens medlemmar minskar i de familjer där ett barn har besvär med sin 

andning. Man skulle också, utifrån resultatet i studie IV, kunna anta att relationerna påverkas i 

högre grad i de familjer där barnet har svår astma. Även om det inte gått att finna studier som

visar detta samband, visar kvantitativa studier att föräldrar till barn med svår astma skattar 

lägre livskvalité än föräldrar till barn med lätt eller medelsvår astma (Reichenberg & Broberg, 

2001; Erickson et al., 2002; Dalheim-Englund et al., 2004). Marcel (jfr Randall, 1992) 

beskriver relationen mellan begreppen uppoffring, tillgänglighet och hopp som att ”ge upp” 

sitt eget liv för att vara tillgänglig för någon som verkligen är viktig i livet. Enligt Marcel är 

detta förenat med känslor av hopp och då blir det inte längre viktigt att vara tillgänglig för 

andra människor. Det är möjligt att mammorna känner att deras livsuppgift är att ständigt vara

nära och tillgängliga för sitt sjuka barn i hopp om att öka detta barns möjlighet att leva ett gott

liv.

I studie IV skildrar mammor hur samtliga familjemedlemmar längtar efter att kunna leva på 

samma sätt som alla andra familjer. Trots att relationerna inom en familj störs när ett barn i 

familjen har astma, visar också forskning att föräldrar till kroniskt sjuka barn över tid tenderar

att se sitt liv som normalt, även om detta inte är uppnåeligt för alla (Knafl et al., 1996; 

Deatrick et al., 1999; Horner, 1999). Mammorna i studie IV ser emellertid inte sitt liv som

normalt och de ger en relativt mörk bild av sin tillvaro. Kanske hade bilden blivit ljusare om

de hade förväntat sig att besvara frågor om sjukdomens eventuella positiva effekter på 

familjelivet, eller om de uppmanats att berätta om sina liv i stort utan fokusering på att vara 

mamma till ett astmasjukt barn (jfr Sandelowski, 2002). Eftersom mammorna kontaktades av 

sjukvårdspersonal är det möjligt att mammorna utgick ifrån att forskarna var intresserade av 

sjukdomens negativa effekter och därför fann det svårt att berätta om positiva erfarenheter

under intervjun. När man studerar litteratur som berör hur livet kan te sig för 

astmabarnfamiljer är det svårt att finna studier som ger en ljus bild av familjelivet, men 

Chernoff et al. (2001) genomförde en studie där syftet var att undersöka eventuella positiva

effekter av ett barns sjukdom på familjens liv. Utifrån tre utvalda frågor intervjuades 190 

amerikanska mammor till kroniskt sjuka barn (33 procent av barnen hade medelsvår till svår

astma). Åttionio procent av mammorna svarade ja när forskaren påstod att ”Learning to 

manage my child’s health condition has made me feel better about myself”, och 70 procent 

svarade ja på påståendet ”My family is stronger because of [my child’s] condition”. Utifrån 

60



dessa frågor gav föräldrarna också exempel på positiva upplevelser med att fostra ett sjukt

barn, som exempelvis att de jobbade i team, att de var mer medvetna om miljön och att de inte 

längre tog saker för givna. Även om det varit svårt att finna kvalitativa studier som ger en ljus 

bild över föräldrarnas liv, visar kvantitativa studier att föräldrar till barn med astma skattar sin 

livskvalité som relativt hög (Warmbolt et al., 1999; Reichenberg & Broberg, 2001; Erickson 

et al., 2002; Dalheim-Englund et al., 2004). 

Skillnader mellan flickor och pojkar 

Resultatet i studie III visar att flickor med astma skattar signifikant lägre livskvalité än pojkar 

och att barnets kön är den variabel som främst kan förklara vad barnens livskvalité varierar 

med, när inte föräldrarnas variabler är medtagna i analysen. Även Warschburger et al. (2004) 

fann i en tysk studie att flickor med astma skattar lägre livskvalité än pojkar, medan

Reichenberg och Broberg (2000) inte fann några signifikanta skillnader mellan könen. I 

studierna ovan användes samma frågeformulär för att studera barnens livskvalité, det vill säga

PAQLQ, och samtliga barn som ingick i studierna hade astma. Det kan därför vara intressant

att jämföra ovanstående fynd med en studie av livskvalité hos barn ur en normalpopulation.

Berntsson och Köhler (2001) studerade livskvalité hos 15.000 nordiska barn, 3.000 barn från 

vardera Sverige, Island, Norge, Finland och Danmark, genom att använda ett frågeformulär

som innefattade frågor rörande exempelvis socioekonomiskt status, barnens nätverk och 

barnens välbefinnande. I studien framkom att barn i Norden har en hög livskvalité, men

studien visar också att flickor har en högre livskvalité än pojkar. En svaghet i Berntssons och 

Köhlers studie är att det inte var barnen själva som skattade sin livskvalité, utan barnens 

föräldrar var instruerade att hjälpa barnen att fylla i formulären. Ett sådant förfaringssätt kan 

medföra att resultatet till viss del visar föräldrarnas uppfattning av sitt barns livskvalité, vilket 

kan skilja sig från barnets egen uppfattning. Utifrån ovanstående studiers resultat vore det 

intressant att studera om det finns några speciella faktorer som kan bidra till att förklara varför

flickor med astma tenderar att skatta sin livskvalité lägre än pojkar, då flickor i en 

normalpopulation istället skattar den högre. Utifrån fynden i Williams (2000) studie kan ett 

skäl till ett sådant resultat emellertid vara att flickor vågar visa och berätta om sina 

begränsningar för andra, medan pojkar i stället döljer sin sjukdom av rädsla för att inte bli 

accepterade.

Resultatet i studie II pekar på att ungdomars strategier för att hantera sin sjukdom till viss del 

skiljer sig mellan pojkar och flickor. Flickorna berättar att de tar sin sjukdom i beaktande 
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genom att de tar ansvar för sin hälsa, känner till och lyssnar till kroppens signaler. De ser sig 

själva som en resurs för andra med astma och de använder sig också av andras hjälp. Pojkarna

däremot antyder att de håller sin sjukdom på avstånd genom att inte kännas vid sin den. De 

hanterar heller inte sin sjukdom utifrån de råd som den medicinska vetenskapen erbjuder, utan 

har istället egna sätt att behandla sin astma. Sällfors et al. (2003) fann i en kvantitativ studie 

att flickor med reumatoid artrit är följsammare än pojkar till de behandlingsrutiner som 

rekommenderas av sjukvårdspersonal och Williams (2000) noterade att flickor med astma

eller diabetes införlivar sjukdomen i sitt liv, medan pojkarna håller den ifrån sig eftersom de 

känner att den ger dem ett lägre värde jämfört med sina kamrater. Dessutom fann Gabriels et 

al. (2000) att flickor med astma är bättre än pojkar på att upptäcka förändringar i sina mindre

luftvägar, och de kan också bättre uttrycka sina känslor kring sjukdomen i ord.När Phoenix et 

al. (2003) intervjuade pojkar från 11-14 år om deras maskulinitet visade det sig att pojkarna 

var mer benägna att tala om sina känslor om de fick tala enskilt med forskaren, istället för i 

gruppintervjuer. Pojkarna i studien menade att det var viktigt att framstå som maskulina och 

att till exempel vara tuffa, gilla vapen och att det sågs som olämpligt att hellre umgås med

flickor än att spela fotboll. Om de inte framstod som maskulina kunde de bli retade av de 

andra pojkarna. Att det är lättare att prata om känslor under enskilda intervjuer med forskaren 

framkom också i studie II, där en av de yngre pojkarna var benägen att tala om sina känslor 

enskilt med forskaren. När han däremot deltog i en gruppintervju var han mer tillbakadragen 

och uttryckte inte sina känslor i samma utsträckning som han gjorde under de enskilda 

intervjuerna. Hos de andra pojkarna framkom inte dessa skillnader.

Att förstå fynden ur ett genusteoretiskt perspektiv 

För att försöka förstå de skillnader mellan flickor och pojkar som framträdde i studie II kan 

Hirdmans (2001) beskrivning av hur kön konstrueras användas. Enligt Hirdman formas barn 

tidigt till att bli antingen flickor eller pojkar utifrån det som kulturen anser vara kvinnligt eller

manligt och blir på så sätt ”fånge” inom sin kultur. Kvinnor förväntas i vår kultur vara 

följsamma och visa omsorg, samt vara mer passiva och mindre förnuftiga än män (jfr 

Hirdman, 2001, s.35-44). I studie II säger flickor oftare än pojkar att de beaktar sin sjukdom.

Att använda denna strategi innebär att flickorna följer kulturens krav, och de visar att de är 

följsamma till sin kropp och följer de råd som deras läkare och sjuksköterskor har givit dem.

Flickorna berättar också att de hjälper andra som har besvär, vilket kan ses som att de visar 

omsorg. Däremot förväntas män handla med kraft och oberoende samt vara aktiva och 

förnuftiga (jfr Hirdman, 2001, s.35-44). I studie II hävdar pojkar oftare än flickor att de håller 
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sin sjukdom på avstånd. Denna strategi ligger väl i linje med att pojkarna försöker att handla 

oberoende och självständigt, eftersom de avstår från att följa sina rekommenderade

behandlingsrutiner. Pojkar förväntas också, enligt rådande kulturmönster, vara starka (s.51) 

och då kan en sjukdom som astma ses som ett hot mot pojkarnas maskulinitet, vilket också 

kan bidra till att de håller den ifrån sig. Även om kvinnor, enligt Hirdman, ses som mer

passiva än män, omtalar också flickorna i studie II att de utmanar sin sjukdom. Flickorna 

visar och berättar att de förbereder sig med läkemedel innan de testar sina gränser, vilket inte 

gäller för pojkarna. Detta ger en bild av både flickor och pojkar som aktiva till sin natur. 

Dessutom kan flickornas upplevelser av följsamhet till sina givna ordinationer utifrån ett 

behandlingsperspektiv tolkas som att flickor är mer rationella än pojkar. Om flickors 

rationalitet säger en pojke: Jag vet inte så mycket om hur tjejer hanterar detta, men dom har 

mer koll på saker än killar, och rent generellt är tjejer smartare.

Att förstå skillnader i hur flickor respektive pojkar hanterar sin sjukdom med hjälp av 

Hirdman (2001) riskerar att manifestera olikheter mellan män och kvinnor och att skillnader

mellan könen därmed förstärks. Emellertid är samhället så impregnerat av ett könsstereotypt 

tänkande att detta måste problematiseras. Ett sätt att bryta detta mönster är att exponera 

stereotyperna kvinnligt och manligt (Hirdman, 2001, s.198-201). Resultatet i studie II visar 

dock att tonåringarna till viss del avviker från vårt stereotypa genuskontrakt, genom att 

flickorna uppfattar sig som lika aktiva som pojkarna. Flickornas följsamhet till sin 

läkemedelsbehandling är mer dubbeltydig. Dels tyder den på att de följer de förväntningar 

som vår kultur har på kvinnor, men också på att dagens flickor är mer rationella än pojkar. 

Men det kan eventuellt vara så att dagens tonåringar uppvisar ett nytt sätt att vara, eftersom

varje generation formas av sin kontext och rådande tankestil (jfr Fleck, 1997). Fleck menar att 

ingen kunskap uppkommer i ett socialt eller historiskt vakuum, utan vår kunskap och våra 

värderingar är produkter av vårt samhälle och vår historia och de förändras i enlighet med

dessa. På detta sätt har varje tid sin ”tankestil”. Därför är det möjligt att studiernas resultat

pekar på att den uppväxande generationen luckrar upp det av Hirdman (2001) beskrivna 

stereotypa genuskontraktet och därmed bidrar med en ny tankestil. Kanske vi nu befinner oss i 

det nya genuskontraktets gryningsland. 

The shifting perspective of chronic illness 

Att själv leva med eller i närheten av ett barn med en kronisk sjukdom ses oftast som en 

process där människan stegvis, över tid, mer eller mindre lär sig leva med sin sjukdom (Jerret 
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& Costello, 1996; Horner, 1998; Palmer, 2001; Trollvik & Severinsson, 2004). Resultaten i 

denna studie visar snarare att barnens och familjens upplevelser pendlar mellan att vara

beskrivna i en relativt mörk dager till att visa ljusare sidor av tillvaron. Den sammanlagda

förståelsen av samtliga delstudiers resultat kan därför istället relateras till Patersons (2001)

modell ”The Shifting Perspective of Chronic Illness”. Även om Patersons modell utgår från 

vuxna människors upplevelser av livet med kronisk sjukdom, känns modellen användbar för 

att öka förståelsen för delstudiernas resultat.

Enligt Paterson (2001) kan livet med en kronisk sjukdom ses som en ständigt skiftande 

process, där människan inte enbart går framåt mot ett mål där hon lärt sig leva med sin 

sjukdom, utan ibland också tar ett steg tillbaka. Livet med en kronisk sjukdom innefattar 

stunder av välbefinnande, men det innefattar också stunder då man upplever att sjukdomen

försämrar livet. Även resultaten i studie I, II och IV visar på variation, ibland är det dagliga 

livet mer påverkat av barnets sjukdom och ibland mindre. Man kan anta att barn och 

tonåringar med astma upplever välbefinnande vid de tillfällen de kan leva som alla andra (I),

när sjukdomen inte får övertaget (II) och när de skattar ett högt välbefinnande (III). När 

barnen får symtom av sin sjukdom känner de sig annorlunda (I) och utanför (II), vilket kan 

förstås som att sjukdomen försämrar deras tillvaro. Man kan också anta att alla familjens

medlemmar upplever ett välbefinnande vid de tillfällen när sjukomen inte är aktiv (IV).

Osäkerheten minskar och mammorna blir då mer tillgängliga för alla familjens medlemmar.

Slutligen visar resultaten i studie I, II och IV att barn, tonåringar och mammor inte har gett 

upp, eftersom samtliga berättelser innehåller en önskan om och en strävan mot ett normalt liv. 

Detta antyder att de inte ser sig som offer för omständigheterna, utan hoppas på möjligheten

att kunna skapa sina egna villkor och förutsättningar (jfr Paterson, 2001).

Kliniska implikationer

Föreliggande avhandling framhåller betydelsen av att lyssna på vad barn med astma och deras 

föräldrar har att berätta om sin livssituation. Genom att lyssna och analysera deras berättelser 

erhålls en förståelse för den mängd svårigheter som barnen och deras familjer möter och som

de hanterar på olika sätt, inte alltid i enlighet med de råd som de får av sjukvårdspersonal.

Att erbjuda patientutbildning och lämpliga läkemedel ingår i målet vid vård av barn med

astma, men det är också, som nämnts, viktigt att lyssna på och reflektera över vad barnen och 
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tonåringar själva har att berätta om sina upplevelser i relation till sin sjukdom. Genom ett 

sådant förhållningssätt är det rimligt att anta att barn och tonåringar kommer att följa de råd 

som vårdpersonal ger, eftersom råden då kan utgå ifrån deras egna bekymmer och föresatser.

Det kan också vara en hjälp för vårdpersonal som möter barn och tonåringar med astma att 

känna till några av de strategier som de säger sig använda för att hantera sitt liv med

sjukdomen, men också vara öppna för att andra strategier kan avslöja sig i deras berättelser. 

Det kan ha ett värde att veta att flickor och pojkar till viss del hanterar sin sjukdom på olika

sätt, men ändå bevara en känslighet för att det individuella barnet inte alltid följer ett

könsspecifikt mönster. Genom att lyssna på barnens och tonåringarnas berättelser kan 

vårdpersonal också notera om barnen och tonåringarna försöker upprätthålla sitt 

välbefinnande genom att ta avstånd från sin sjukdom, och undviker att berätta om sina 

begränsningar, sina symtom eller sina svagheter. Dessa barn och ungdomar kanske då inte får 

det stöd de behöver och härigenom riskerar att sjukdomen i en framtid kan få övertaget (jfr 

Paterson, 2001).

Det är också betydelsefullt att barn och tonåringar med astma uppmuntras till att våga 

uttrycka sina svårigheter för sina kamrater genom att berätta om sin sjukdom, vad som kan 

utlösa deras andningsbesvär och vilket stöd de vill ha av sina kamrater. Om kamraterna inte 

känner till att de har astma, är det lätt att kamraterna blir skrämda eller avvaktande vid 

eventuella andningsbesvär och inte vågar vara nära. Vet de inte heller hur de kan förebygga 

eller hjälpa den som får ett astmaanfall är det lätt att de drar sig undan, eller som Younger 

(1995) skriver, endast motvilligt går in i den andres värld.

När vårdpersonal möter barn med astma möter de ofta också barnets familj. Då är det viktigt 

att också lyssna på och reflektera över vad familjens enskilda medlemmar har att berätta,

eftersom deras syn på sin tillvaro också kan ha betydelse för hur de sjuka barnen ser på sitt 

liv. Eftersom barnets föräldrar har huvudansvar för barnets vård kan de hamna i konflikt

mellan att vilja barnet väl och att försöka tvinga det till att följa ordinerad behandling. Det är 

då viktigt att vårdpersonal inte dömer de föräldrar som inte alltid följer de råd som ges, utan 

försöker stödja dem genom att ge individuella råd om hur de kan hantera olika situationer. På 

så sätt kan föräldrarna i sin tur stödja barnet i att mer självständigt kunna ta ansvar för sin 

sjukdom.
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Som avslutande reflektion över detta avhandlingsarbete skall betonas, att resultaten från de 

olika delstudierna bör ses i ljuset av den tankestil som är rådande inom det aktuella 

vetenskapliga fältet och som rimligen har påverkat författarens sätt att tänka. Naturligtvis är 

denne fångad i ett speciellt tankeparadigm. Även om vetenskapliga åsiktssystem förändras

efter hand menar Fleck (1997) att forskare inom ett forskningsområde inte är fullt medvetna

om ”den rådande tankestilen”, trots att den utövar ett tvång över deras tankar. Det blir nästan 

omöjligt att avvika tankemässigt. Tankeutbytet ter sig lika självklart och lika omedvetet som

andningen (s.136). 

66



SUMMARY IN ENGLISH 

Asthma is a chronic disorder that can restrict a child’s life, physically, emotionally and 

socially. It can for longer or shorter periods change the child’s life situation completely. To 

have a chronic, incurable disease like this is to know that one will have to live with it for an 

unknown period of time. Studies show that a child with asthma has to live with a disease that 

becomes more or less central in life, and which is often an obstacle for the child to live a 

normal life. In these circumstances it is important to understand the child’s own perception of 

illness and its effect on daily life and which strategies they use in relation to their disease.

Besides, studies also show that a child’s asthma not only influences the child itself, but also 

influences family relations.

The aim of the study 

The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of being a child with asthma, to 

describe what strategies they use to manage their daily life, and how they estimate their 

quality of life. The aim is also to describe how family relations might be influenced by the 

child’s asthma disease. The study is based on four papers with the specific aims:

Paper I To illuminate meanings of being a child with asthma.

Paper II To describe what strategies teens with asthma use to manage their daily life in 

relation to their disease.

Paper III To describe how Swedish children with asthma experience their QoL and to search 

for possible associations between their experience of QoL and some determinants.

Paper IV To illuminate what happens to family relations when a child in the family has 

asthma, as experienced by the mothers, by identifying what influences and characterises

family relations. The aim is also to relate the findings in a provisional grounded theory. 

Methods

Informants: Informants in the three qualitative studies were 15 girls and 22 boys with asthma

(I, II) and 17mothers of children with asthma (IV). Informants in the quality of life study 

were 82 girls and 140 boys, who were consecutively selected (III).

Material: The data collections were undertaken by means of interviews (I, II, IV),

observations (II), and questionnaires (PAQLQ) (III). The observational and interview data in 

study II were collected at a camp for teenagers with asthma.
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Analysis: The data was analysed by means of phenomenological-hermeneutic method (I),

grounded theory (II, IV), and statistics (III).

Results

Being a child with asthma is to strive to live a normal life, which means to be able to 

participate in the same activities as healthy friends (I). Sometimes it is possible to participate,

but when it is impossible the children feel like outsiders. According to the children,

participation is facilitated by confidence in one’s own knowledge, by other people’s wish to 

help, and by confidence in medicines, but still the disease may be an obstacle to participation. 

On occasions when participation is impossible, the children talk about feelings of deprivation, 

guilt, loneliness, anxiety, and fear. However, when observing and interviewing teens at a 

camp for teenagers with asthma, they showed and expressed different strategies to manage

their daily life with the disease, and their core concern was not letting the disease get the 

upper hand over life (II). To manage this core concern the teens used three strategies: keeping 

a distance to the disease, challenging the disease, and taking the disease into consideration. 

Keeping a distance to the disease gives the youths a feeling of not differing from their healthy 

friends. A successful challenge of the disease confirms the teens in their idea that the bounds 

of the disease can be stretched. Taking the disease into consideration gives them a feeling that 

the disease can be kept in check. Boys mainly keep a distance to the disease while girls

mainly take the disease into consideration. Challenging the disease seems to be a strategy 

used by both girls and boys. Differences between girls and boys were also seen in a 

quantitative study, where children with asthma estimated their quality of life (III). Girls stated 

that asthma influenced their activities and emotions to a higher degree, as compared to boys. 

However, both girls and boys estimated their quality of life towards the positive end of the 

scale. Logistic regression analyses revealed significant associations between estimating a 

higher quality of life and being a boy, as well as between living in the south of Sweden as 

compared to living in the north. A higher quality of life was also found among children with 

mothers older than 40 years of age and among children with cohabiting parents. Furthermore,

there was a clear association between children estimating a high quality of life and fathers 

also giving positive estimations of their own quality of life.

In families including children with asthma the relations are governed by disease engendered

uncertainty (IV). The mothers experience the unpredictability of the disease as affecting

family relations. The situation makes the mothers more or less available for other family
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members. The mothers experience themselves as always being available for the child with 

asthma, and the relation between the mother and the sick child could be characterized as 

control and tight bonds. As the mother experience herself constantly available for the child 

with asthma, she is less available for other family members, and these relations are described 

as being characterised by feelings of being forsaken and lack of understanding. A 

consequence of these characteristic relationships is, according to the mothers, that all family

members nurture a sense of longing to be like other families.

Conclusions

This thesis shows that children with asthma are striving to be like others, and they struggle not 

to let the disease get the upper hand over life. Life with a chronic illness includes moments of 

wellbeing for both children with asthma and mothers, but also moments when wellbeing 

changes into illness (Patterson, 2001). When the disease becomes a hindrance, the children

feel different from their friends and sometimes like outsiders. In these moments the mothers’

uncertainty increases, and this influences family relations. All children and their families have 

their own way of handling their life with the disease. In assisting these children and their

parents it is therefore of a great value to create a milieu where the individuals dare to talk 

about their experiences and strategies. It is also important never to judge, but to customize

care, based on the needs of each individual. 
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