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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och ungdomar och 
antalet ökar. Ett barns astmasjukdom påverkar inte bara barnet utan också i hög grad dess 
föräldrar. Astma är en sjukdom som i de flesta fall kräver professionell vård och 
professionella vårdare har en viktig roll i att stödja barn och föräldrar. Det är en utmaning att 
vårda barn med astma i alla åldrar men utmaningen blir större när barnet blir tonåring.
Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling är att ur ett föräldraperspektiv beskriva 
innebörden i att vara förälder, upplevd livskvalitet samt upplevelsen av hur relationer inom 
familjen påverkas när ett barn i familjen har astma. Syftet är också att öka förståelsen för vilka 
strategier professionella vårdare använder i sitt praktiska arbete med tonåringar med astma. 
Metod: Avhandlingen består av fyra delstudier. I studie I användes fenomenologisk 
hermeneutisk metod och 24 föräldrar intervjuades. I studie II skattade 371 föräldrar sin 
livskvalité med hjälp av frågeformulär (PACQLQ). I studie III intervjuades 17 mammor och i 
studie IV observerades och intervjuades 7 professionella vårdare och i både studie III och IV
användes grounded theory. 
Resultat: Att vara förälder till ett barn med astma är att leva ett strävsamt liv. Föräldrarna 
beskriver att de lever med en rädsla att barnet ska dö i ett astmaanfall. Mammor beskriver 
känslor av vemod, medan pappor beskriver känslor av acceptans. Mammor beskriver 
handlingar i syfte att skydda barnet, medan pappor beskriver handlingar som syftar till att 
frigöra barnet (I). Resultatet visar också att relationerna i en familj med ett astmasjukt barn 
påverkas av en osäkerhet relaterad till sjukdomen. Mammorna berättar att osäkerheten hela 
tiden är närvarande vilket medför att mammorna blir mer eller mindre tillgängliga för 
familjemedlemmarna. Mammorna upplever sig ständigt tillgängliga för barnet med astma, 
vilket betyder kontroll och bundenhet. För de övriga familjemedlemmarna är mammorna 
mindre tillgängliga vilket medför att mammorna upplever att dessa relationer karaktäriseras 
av försakelse och bristande förståelse (III). Emellertid visar resultatet från studie II att 
föräldrar till barn med astma skattar sin livskvalité som relativt hög, och samstämmigheten 
mellan föräldrarna inom samma familj är hög. Föräldrar som bor i Norrland skattar sin 
livskvalité lägre än föräldrar i övriga Sverige. Pappor till barn som är under 13 år skattar sin 
livskvalité signifikant lägre än pappor till äldre barn. Mammor till barn med svår astma 
skattar sin livskvalité som signifikant lägre jämfört med mammor till barn med lätt till 
medelsvår astma (II). I resultatet framkommer också att professionella vårdare upplever att 
tonåringar med astma ofta är obefogat begränsade i sina liv och genom att visa respekt, finnas 
till hands, främja eget ansvar, främja gränsöverskridande och främja reflektion kan de hjälpa 
tonåringarna att erövra livet. I sitt arbete med att hjälpa tonåringarna att erövra livet förhåller 
sig vårdare i viss mån på olika sätt i relation till flickor respektive pojkar (IV).
Slutsats: En slutsats utifrån resultaten är att föräldrar till barn med astma lever med en känsla 
av större eller mindre osäkerhet. De skattar emellertid sin livskvalité som relativt hög och 
såväl livskvalité som intensiteten i den osäkerhet som föräldrarna upplever tycks vara 
beroende av barnets aktuella hälsotillstånd. Det är av stor betydelse att professionella vårdare 
är medvetna om den osäkerhet som dessa föräldrar kan uppleva och reflekterar över på vilket 
sätt som de som vårdare kan vara behjälpliga. Då mammor respektive pappor beskriver olika 
sätt att förhålla sig till barnet, är det också betydelsefullt att som vårdare reflektera över hur de 
kan vara behjälpliga i att upprätthålla den balans mellan skyddande och frigörande som 
föräldrarna tycks ha i vården av sitt sjuka barn. Det är också angeläget att vårdare reflekterar 
över hur de förhåller sig i mötet med flickor respektive pojkar med astma.  
Nyckelord: astma, föräldrar, barn, tonåring, osäkerhet, skydda, frigöra, relation, upplevelser, 
gender, professionella vårdare, strategier, fenomenologisk hermeneutik, grounded theory, 
livskvalité 
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INLEDNING

Att vara förälder till ett barn som har en sjukdom som astma kan medföra att livet upplevs 

som oförutsägbart och mödosamt. Då barnet har en sjukdom som hotar det mest 

grundläggande hos en människa, nämligen att kunna andas, kan livet komma att präglas av en 

ständig osäkerhet för vad som kan hända med barnet. Föräldrarna kan uppleva att stora krav 

ställs på dem. Utöver vanlig omsorg av barnet skall de bland annat övervaka barnets 

andningsstatus, ansvara för läkemedelsbehandling och skydda barnet både i och utanför 

hemmet från sådant som kan utlösa ett astmaanfall.  

Föräldrarnas vård och omsorg om barnet med astma är emellertid inte alltid tillräcklig. I de 

allra flesta fall behöver barnet också vård av professionella vårdgivare för att deras liv med 

sjukdomen skall bli hanterbart. Detta medför att professionella vårdare mer eller mindre också 

blir ett naturligt och nödvändigt inslag i dessa barns och föräldrars liv.

Denna avhandling utgår i huvudsak från ett livsvärldsperspektiv och belyser vad det kan 

betyda att vara förälder till ett barn med astma, föräldrarnas skattning av livskvalité samt 

mammors beskrivning av hur relationerna inom familjen påverkas. Dessutom belyses vilka 

strategier professionella vårdare har i sitt arbete med barn som har astma.  
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BAKGRUND

Att vara förälder 

I alla samhällen finns åligganden och normer som medborgarna förväntas följa. Några av 

dessa åligganden är i det närmaste universella för alla kulturer och ett sådant är 

föräldraskapet. Föräldrar förväntas att ta hand om och skydda sina barn och i de flesta 

samhällen finns också förväntningar på föräldrar att de ska fostra sina barn på ett sådant sätt 

att barnen utvecklas till goda samhällsmedborgare (Maccoby, 2000). Forskning visar att 

föräldraskapet ofta är förenat med känslor av glädje och kärlek men också med ansvar och 

krav. Föräldrar beskriver också att de känner sig stolta och tillfredställda över att vara 

föräldrar och de upplever en positiv känslomässig bundenhet till barnet (Sidebotham, 2001; 

Nyström & Öhrling, 2003). En stor del av föräldrars tid upptas av barnen och det dagliga livet 

planeras ofta utifrån barnens behov (Åstedt-Kurki et al., 1999). Föräldraskapet kan också 

innebära känslomässiga påfrestningar. Föräldrar beskriver att de oroar sig över att något skall 

hända med barnet, att barnet inte skall utvecklas normalt, drabbas av sjukdomar och över hur 

framtiden för barnet ser ut (Sidebotham, 2001). Studier visar också att mammor och pappor i 

viss mån upplever föräldraskapet på olika sätt. Mammor upplever ofta att de tar största 

ansvaret för det som rör barnet (Sidebotham, 2001; Nyström & Öhrling, 2003) medan pappor 

upplever att de har en stor och viktig uppgift i att skydda och försörja familjen (Nyström & 

Öhrling, 2003).

Drabbas ett barn av en långvarig sjukdom så visar forskning att såväl kraven och ansvaret 

som den känslomässiga påfrestningen för föräldrarna ökar. Ett barns kroniska sjukdom 

medför ofta merarbete för föräldrarna eftersom de förutom den vanliga skötseln av barnet 

också har ansvar för att hantera det mesta omkring barnets sjukdom. Ansvaret innefattar bland 

annat att söka och använda relevant information avseende den dagliga skötseln av sjukdomen, 

att se till och hjälpa barnet med läkemedel och också att kontrollera sjukdomens förlopp vilket 

kräver kunskap om såväl sjukdomen som dess behandling (Lynne, 2002). Studier visar att 

mammor respektive pappor i viss utsträckning känner och förhåller sig på olika sätt i relation 

till det kroniskt sjuka barnet. Mammor till kroniskt sjuka barn rapporterar till exempel lägre 

livskvalité än pappor (Lawoko & Soares, 2003) och upplever att de tar det största ansvaret för 

vården av det sjuka barnet (Hodgkinson & Lester, 2002; Lynne, 2002; Westbom, 1992). 

Emellertid visar forskning, som studerat föräldrar inom samma familj, att det ändå råder 
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relativt hög samstämmighet mellan föräldrarna när det gäller hur de upplever att barnets 

sjukdom påverkar deras liv (Knafl & Zoeller, 2000).  

Föräldrar till kroniskt sjuka barn kan känna sig stressade (Case-Smith, 2004; Pedersen et al., 

2004) och ha problem med sin egen hälsa (Westbom, 1992). Ett genomgående fynd som ofta 

beskrivs i litteraturen är deras känsla av osäkerhet. Stewart och Mishel (2000) analyserade 

och sammanställde 44 studier (34 empiriska varav 22 kvalitativa och 12 kvantitativa) som 

samtliga beskiver osäkerhet hos föräldrar till svårt sjuka och/eller kroniskt sjuka barn. De drar 

slutsatsen att osäkerhet är en gemensam upplevelse hos föräldrar. Även om de flesta studierna 

slog fast att osäkerheten var som starkast när barnet insjuknade, visade man också att känslan 

av osäkerhet kunde dyka upp när som helst om barnet blev sämre. Flera av studierna antydde 

därutöver att föräldrar med barn som levde med en sjukdom som kunde leda till döden levde 

med en ständig osäkerhet. Att föräldrar till kroniskt sjuka barn känner osäkerhet bekräftas 

också av Dodgson et al. (2000) som även fann att osäkerheten hade samband med sjukdomens 

oförutsägbarhet. Ju mer oförutsägbar sjukdomens symtom var ju osäkrare var föräldrarna.  

Astma hos barn

Prevalens

Astma är en av de vanligaste sjukdomarna bland barn i världen och utgör ett betydande 

hälsoproblem med en ökande prevalens i många länder (GINA, 2002, s.12). I en internationell 

studie undersöktes astmaförekomst bland 13-14 åringar genom självrapportering av 

ungdomarna. De högsta siffrorna rapporterades från Irland, England, Australien och Nya 

Zeeland och de lägsta från Östeuropa (ISAAC, International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood, 1998). I Sverige studerades prevalensen av astma hos barn (6-14 år) genom att 

cirka 10.000 barn i slumpmässigt valda skolor med hjälp av ett frågeformulär skattade 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 mellan 8 och 10 procent 

rapporterade att de någon gång hade haft astmabesvär (Björkstén et al., 1998). Hos små barn 

är förekomsten av astma vanligare bland pojkar än hos flickor men efter puberteten är 

förhållandet det omvända (GINA, 2002, s.31). Skillnaden kan bero på att yngre pojkar har 

trängre luftvägar och ökad luftvägstonus jämfört med yngre flickor (de Marco et al., 2000).  
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Definition

Astma är ursprungligen ett grekiskt ord och betyder ”mödosam, utdragen andning”. De flesta 

definitioner av astma betonar dess påverkan på lungfunktionen, det vill säga variabel och 

reversibel luftvägsobstruktion samt bronkiell hyperreaktivitet. Förståelsen för att den 

underliggande inflammatoriska reaktionen har en nyckelroll, har lett till att GINA (2002) 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 (GINA, Global Initiative for Asthma, 2002, s.2, 

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

2004, s.23).  

Orsak

Även om det idag finns vetenskapligt stöd för att astma ökar i många länder så finns det inte 

tillräckligt med data som förklarar orsakerna till detta, och varför det finns variationer i och 

mellan populationer. Data som idag finns tillgänglig är till stor del framtagen i utvecklade 

länder (GINA, 2002, s.13). Både genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till risken att 

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

med allergen i miljön, är ärftligt. Sambanden mellan IgE medierad allergi och astma är ännu 

ej helt säkerställd och astma kan förekomma med eller utan allergi men den vanligaste astman 

hos barn är allergibetingad. Om föräldrarna har astma eller både har allergi och astma så ökar 

risken för att barnet skall utveckla astma. Om föräldrarna emellerid har IgE medierad allergi 

utan astma så påverkas inte risken för att barnet skall utveckla astma (GINA, 2002, s.28-32). 

De miljömässiga faktorerna utgörs av virus eller bakteriella infektioner, allergen, födoämnen, 

tobaksrök, socioekonomisk status och familjestorlek (GINA, 2002, s.28-34). Virusinfektioner 

kan inverka på barns utveckling av astma. I två studier genomförda av Sigurs et al. (2000; 

2005) framkommer att infektioner med RS (Respiratory Syncytial) virus i spädbarnsåldern 

har betydelse för utveckling av astma hos barn och tonåringar. I Sverige är det vanligast med 

allergi mot pälsdjur och inom forskning diskuteras huruvida husdjur under uppväxten utgör en 

risk eller har skyddande effekt när det gäller överkänslighet och allergiska symtom. Flera 

studier visar att husdjur kan ha en skyddande effekt (Hesselmar et al., 1999; Rönmark et al., 
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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 katt i 

familjen under uppväxten har en skyddande effekt vad gäller utveckling av astma hos barn 

(Perzanowski et al., 2002). Liknande fynd bör emellertid enligt Bornehag et al. (2003) ses i 

ljuset av det faktum att föräldrar med allergi inom familjen ofta undviker att skaffa husdjur i 

hemmet på grund av risken att barnet skall utveckla allergi. I en svensk studie fann man att 

katt hemma under barnets första år ökade risken för kattallergi och om mödrarna dessutom 

rökte ökade också risken för astma (Melen et al., 2001). 

Flera studier visar att rökning ökar risken för att barn skall få besvär från sina luftvägar 

(Andrae et al., 1988; Stick et al., 1996; Strachan & Cook, 1998; Melen et al., 2001). I en 

studie fick 461 mammor besvara ett frågeformulär som bland annat innehöll frågor om 

hälsostatus, graviditetsförlopp och eventuella rökvanor. På deras nyfödda barn mättes 

lungfunktion. Resultatet anger att en bidragande orsak till reducerad lungfunktion hos 

nyfödda barn är mammors rökning under graviditet (Stick et al., 1996). Genom analys av 96 

genomförda studier där samband mellan föräldrars rökning och väsande andning hos barnen 

studerades framkom att rökning ökar risken för väsande andning hos barnen. Här visas också 

att barn med diagnostiserad astma blir sämre i sin sjukdom om föräldrarna röker (Strachan & 

Cook, 1998). Dessutom fann Kooi et al. (2004) att barn till föräldrar som röker har ett 

signifikant högre luftvägsmotstånd jämfört med barn till icke rökande föräldrar. Å andra sidan 

kommer Åberg et al. (1996) i en studie fram till att föräldrars rökvanor inte har någon 

säkerställd betydelse för att barnet skall få besvär från luftvägarna.

Studier visar att prevalens av hösnuva och astma är lägre hos barn som bor på landet jämfört 

med barn som bor i tätort (Riedler et al., 2000; Klintberg et al., 2001; Remes et al., 2003). 

Riedler et al. (2000) genomförde en tvärsnittstudie där föräldrar till 2.283 barn (8-10 år) 

besvarade ett frågeformulär angående allergisk sjukdom och miljöfaktorer. Dessutom 

genomfördes en pricktest på ungefär hälften av barnen. Barn boende på landet har signifikant 

lägre pricktestreaktion jämfört med barn boende i tätort. Detta kan, enligt författarna, bero på 

att barn på landet utvecklar immuntolerans eller att Th1 cellerna stimuleras och därmed 

dämpar Th 2 cellerna på grund av att barnen exponeras för mikrobiella antigener i stall eller i 

ladugårdar. Även Remes et al. (2003) hävdar att kontakt med djur är en faktor som kan 
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förklara orsaken till att barn på landsbygd är mindre atopiska. Emellertid menar Remes et al. 

(2003) att denna faktor troligtvis inte är den enda förklaringen. 

Också antalet barn i familjen kan ha betydelse för utveckling av astma. Att vara enda barnet 

eller ha ett syskon har samband med en ökad risk för utveckling av astma jämfört med att ha 

mer än ett syskon (Hesselmar et al., 1999; Wickens et al., 1999). Andra faktorer som kan 

bidra med att barn får besvär från sina luftvägar är förbättrad hygien under de första 

levnadsmånaderna (Matricardi et al., 2000; Riedler et al., 2001; Strannegård & Strannegård, 

2001), utökade vaccinationsprogram (Pershagen, 2000), användandet av antibiotika under de 

första levnadsåren (Alm et al., 1999) samt en ogynnsam inomhusmiljö (Andrae et al., 1988).  

Sjukdomens svårighetsgrad 

Svårighetsgraden av sjukdomen kan klassificeras enligt följande; intermittent, lindrig, 

medelsvår eller svår astma. Före insatt läkemedelsbehandling bedöms svårighetsgraden 

utifrån symtom och lungfunktionsmätningar. Efter det att behandling insatts bedöms 

svårighetsgraden utifrån symtom, lungfunktionsmätningar samt utifrån pågående 

läkemedelsbehandling (GINA, 2002, s.75). Bland såväl barn som vuxna med astma i Sverige 

så har en majoritet lindrig astma, 25 procent har medelsvår och cirka 10 procent har svår 

astma (Socialstyrelsen, 2004, s.22).  

Behandling

Behandling av astma innefattar i första hand att undvika utlösande faktorer. Den 

farmakologiska behandlingen baseras på hur frekventa och svåra besvären är. Vid tillfälliga 

besvär rekommenderas behandling med luftrörsvidgande läkemedel som kortverkande -

stimulerare. Vid mer frekventa besvär används inhalation med steroider. Dessutom kan tillägg 

göras i form av exempelvis långtidsverkande  -stimulerare, antileukotriener, med mera 

(Tunsäter, 2002). I behandlingen ingår också råd om fysisk träning, eftersom en god 

kondition, ökad syreupptagningsförmåga och muskelstyrka kan ha gynnsam effekt på hur 

patienten klarar sitt liv med sjukdomen.  
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Prognos

Av de barn som under späd- och småbarnstiden har infektionsutlösta astmasymtom är cirka 

tre av fyra besvärsfria när de uppnår sju till tio års ålder. Även barn som får astma i skolåldern 

har god prognos då cirka hälften är symptomfria efter 10-20 år. Emellertid är återfallsrisken 

efter flera års symtomfrihet cirka 25 procent (Socialstyrelsen, 2004, s.22). 

Att vara förälder till ett barn med astma 

Att känna osäkerhet och rädsla 

Att vara förälder till ett barn med astma kan vara förenat med starka och omtumlade känslor. 

Trollvik och Severinsson (2004) fann i sin intervjustudie av nio norska föräldrar (5 mammor 

och 4 pappor) till barn mellan 2 och 6 år med medelsvår till svår astma att föräldrarna bland 

annat upplevde osäkerhet, rädsla och hjälplöshet. Föräldrarna berättade om flera händelser när 

barnet haft svårt att andas och att de då känt sig osäkra, hjälplösa och rädda för att barnet 

skulle dö i deras armar. Liknande fynd finns i en svensk studie där 26 föräldrar till barn med 

medelsvår till svår astma i åldrarna 2-18 år intervjuades (Dellve et al., 2000). I en 

enkätundersökning innefattande 100 barn (7-18 år) med medelsvår astma och 100 föräldrar 

fann Townsend et al. (1991) att 63 procent av föräldrarna kände sig hjälplösa när barnet fick 

ett astmaanfall.  

Studier visar att de känslor som föräldrar till barn med astma upplever kan variera över tid. 

För vissa föräldrar minskar känslor av osäkerhet, rädsla och hjälplöshet, för vissa tenderar de 

att helt försvinna medan de för andra är närvarande hela tiden. De flesta föräldrar lär sig 

emellertid att på olika sätt att leva med sjukdomen. Palmer (2001) fann i en intervjustudie 

med tio mammor från USA till barn mellan 6 och11 år att de upplever många omtumlande 

känslor i samband med att barnets sjukdom blir diagnostiserat. Livet upplevs som om det blir 

omkullkastat och att de känner såväl rädsla, osäkerhet som uppgivenhet. Liknande 

förhållanden framkommer i en studie genomförd av Buford (2004) där 14 föräldrar (12 

mammor, 2 pappor) intervjuades. Tiden före och direkt efter att barnet fått sin diagnos är ofta 

präglad av känslor som rädsla och osäkerhet. För många föräldrar dämpas dock osäkerheten 

när barnet fått sin diagnos. Horner (1997) redovisar i en intervjustudie med 15 mammor från 

USA till barn med astma (6-18 år) att tiden innan barnet blev diagnosticerat var den tid som 

upplevdes som mest osäker och skrämmande. Mammorna beskriver det som "att famla i 
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mörker" medan tiden efter diagnosen upplevdes som en befrielse då föräldrarna fick "något 

verkligt att förhålla sig till". Liknande fynd visar en studie av Jerret och Costello (1996) som 

intervjuade 30 mammor och 9 pappor till barn med svår astma. De fann att föräldrarna 

upplevde tiden innan barnet fått sin diagnos som en tid utan kontroll medan tiden efteråt 

upplevdes som om de genom att aktivt ta tag i situationen åter fick kontroll över livet. Även i 

en undersökning av Horner (1998) där 12 familjer (12 mammor, 6 pappor) med 15 barn med 

astma ingick framkom att tiden man levt med sjukdomen hade betydelse. Familjen blev med 

tiden mer van att hantera det som rörde sjukdomen och på det sättet kunde sjukdomen från att 

ha varit i fokus bli något mer perifert. Liknande fynd presenteras av MacDonald (1996) i en 

studie av åtta kanadensiska mammor där de både beskriver en ständig osäkerhet men också att 

de över tid upplevde att de fick en viss kontroll. I början var osäkerheten relaterad till att 

mammorna kände att något inte stämde med barnet. Efter att barnet diagnostiserats upplevde 

mammorna befrielse över att få bekräftelse på att någonting var fel, men samtidigt en större 

osäkerhet än tidigare över hur de skulle klara av att ta hand om barnet. Osäkerheten fanns hela 

tiden kvar och vid de tillfällen då barnet fick besvär med sin andning upplevde mammorna att 

tidigare rädsla och osäkerhet återkom men att dessa situationer nu kändes lättare att hantera. 

En av få studier som redovisar motstridiga resultat är en undersökning av Park och Martinson 

(1998) där familjemedlemmar i 16 koreanska familjer (15 barn med astma, 32 föräldrar och 7 

syskon) intervjuades. Där redovisas att den känslomässiga börda som föräldrarna upplevde att 

sjukdomen bidrog till blev värre över tid. 

Man har också försökt att förstå om föräldrars upplevelser är relaterad till barnets ålder. 

Sådana samband framkom i en studie genomförd av Kieckhefer och Ratcliffe (2000). De 

undersökte 52 föräldrar från USA till barn med astma mellan 18 månader och 19 år. Föräldrar 

till yngre barn (under 5 år) upplevde osäkerhet i relation till astmaanfall medan föräldrar till 

äldre barn tenderade vara mer oroliga över biverkningar och långtidseffekter förorsakade av 

barnens läkemedel. Föräldrars oro för framtida ogynnsamma läkemedelseffekter beskrivs 

även i en studie av Townsend et al. (1991).

Att känna skuld 

I Trollvik och Severinssons (2004) studie framkommer att en del föräldrar upplever skuld 

över att de på olika sätt kan ha bidragit till att barnet fått astma. Föräldrarna kände skuld i 

relation till att de till exempel städat för dåligt eller bott den första tiden i barnets liv på en 
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plats med mycket industrier med föroreningar. Skuldkänslor framkommer också i Park och 

Martinsons (1998) studie där flera av föräldrarna, framförallt mammorna, upplevde att de på 

olika sätt hade bidragit till att barnet hade blivit sjukt genom att de till exempel hade använt 

icke allergitestad make up, ätit dåligt under graviditeten och inte ammat tillräckligt länge.  

Merarbete

Att ha ett barn med astma kan också innebära praktiskt merarbete för föräldrarna. I en studie 

av Dickinson och Dignam (2002) där fem mammor från Nya Zeeland till barn med astma (2-4 

år) intervjuades framkom att mammorna upplevde att de utöver vanlig skötsel av barnet 

ständigt var tvungna att vara uppmärksamma och kontrollera minsta förändring av barnets 

sjukdom. Merarbetet handlade också om att administrera läkemedel, planera barnets dagliga 

liv, samt identifiera och undvika sådant som kunde utlösa ett astmaanfall (Trollvik & 

Severinsson, 2004; Maltby et al., 2003). Vad föräldrar upplever som svårt och tidskrävande 

beskriver Svavarsdottir et al. (2000) i en studie där 76 föräldrar från USA till barn (0-6 år) 

med mild till svår astma fick skatta vilka göromål de upplevde som svårast och som mest 

tidskrävande. Det mammor skattade som svårast var att hantera egen utmattning medan 

papporna skattade hanteringen av ett akut astmaanfall som svårast. Det mest tidskrävande för 

såväl mammor som pappor var att stötta barnet känslomässigt. Ett annat fynd, som indikerar 

vilken påfrestning det kan vara att vara förälder till ett astmasjukt barn, är att en del föräldrar 

undviker att skaffa fler barn på grund av rädslan för att nästa barn också skall utveckla 

sjukdomen (Trollvik & Severinssons, 2004; Park & Martinsons, 1998). 

Ansvarsfördelning

En annan intressant fråga är hur ansvar fördelas mellan föräldrarna i en familj med ett 

astmasjukt barn. I en studie (Peterson-Sweeney et al., 2003) där 18 mammor till barn (2-18 år) 

med lätt till svår astma intervjuades, framkom att mammorna upplevde att de tog 

huvudansvaret för det sjuka barnets vård. Papporna var inte involverade, men fanns enligt 

mammorna tillgängliga om hjälp behövdes. Även i Park och Martinsons (1998) studie 

framkom att mammorna upplevde att de fick ta huvudansvaret för barnet med astma och de 

uttryckte besvikelse över att papporna inte tog något ansvar. Dessutom menade mammorna att 

papporna hade en alltför tillåtande och tolererande attityd gentemot barnet. Mammorna i 

Dickinson och Digmans (2002) studie upplevde även de att de fick ta det största ansvaret, 

men menade samtidigt att som mamma är man bäst på det. Även i en studie av Gartland och 
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Day (1999) där 32 föräldrapar fick skatta hur mycket tid de tillbringade med det astmasjuka 

barnet framkommer att mammorna i högre utsträckning än papporna tillbringade tid med 

barnet och skötte barnets medicinering.  

Förhållningssätt 

Föräldrar har olika sätt att förhålla sig i relation till ett barns sjukdom. I syfte att undersöka 

hur föräldrar till kroniskt sjuka barn anpassar sig och hanterar sin situation genomförde Gallo 

och Knafl (1998) en studie där 55 mammor och 44 pappor till barn med varierande kroniska 

sjukdomar (astma var en av dem) i åldrarna 6-15 år intervjuades. Resultatet visar att 

föräldrarna hade tre olika sätt att anpassa sig på. Ett sätt var "noggrann anpassning" vilket 

innebar att föräldrarna höll sig strikt till barnets behandlingsrutiner och hade en mycket 

frekvent och nära kontakt med sjukvårdspersonal. De var osäkra på hur olika situationer 

skulle hanteras och de litade mer på doktorns kunskap om barnet än sin egen. Ett annat sätt 

var "flexibel anpassning" där föräldrarna delvis modifierade behandlingsplanen utifrån vad 

situationen krävde dock alltid i samarbete med sjukvården. De hade tillit till egen kunskap om 

barnet men också till vårdarnas kunskaper. Det tredje sättet, "selektiv anpassning", innebar att 

föräldrarna i stor utsträckning skötte barnets vård självständigt. Dessa föräldrar litade mer på 

egen kunskap om barnet än på doktorns kunskaper. De modifierade själva barnets 

behandlingsplaner vilket kunde handla om att ge barnet mer eller mindre läkemedel eller på 

andra tider än de rekommenderade. Det framkom inga skillnader i hur föräldrarna anpassade 

sig relaterat till vilken kronisk sjukdom barnet hade och inte heller i relation till hur länge 

barnet varit sjukt. Majoriteten av föräldrarna var dock representerade i grupperna "noggrann" 

och "flexibel anpassning". Studier där enbart föräldrar till barn med astma ingår visar 

liknande resultat. I Dellves et al. (2000) studie framkommer att en del av föräldrarna upplevde 

sig mycket osäkra på sin egen kompetens vad gällde barnets sjukdom. Detta ledde till att de 

ständigt kontrollerade och vakade över barnet och följde uppgjorda rutiner omsorgsfullt. Å 

andra sidan litade andra föräldrar på sin egen kompetens, de tog egna beslut som inte alltid 

överensstämde med vad sjukvården rekommenderat och de upplevde inte heller att barnet hela 

tiden behövde kontrolleras. Callery et al. (2003) genomförde en intervjustudie i Storbritannien 

som omfattade 25 barn med astma och deras föräldrar. Resultatet visar att för att kunna leva 

ett så normalt liv som möjligt anpassade föräldrarna barnets behandling utefter vad 

situationen krävde. Om det till exempel tog för mycket tid för familjen att dagligen mäta 

barnets lungkapacitet så avstod man. Man anpassade också barnets intag av läkemedel utifrån 
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egna bedömningar, även om det stred emot de rekommendationer man erhållit från 

sjukvården. Man litade på sin egen förmåga att bedöma vad som var bra för barnet. Även i 

Trollvik och Severinssons (2004) studie framkommer att en del föräldrar gav sina barn 

läkemedel före aktiviteter så att familjen utan hinder skulle kunna utföra ansträngande 

aktiviteter tillsammans, eller för att möjliggöra för barnet att kunna besöka kamrater som hade 

husdjur.

Relationerna inom familjen 

Att även relationerna inom familjen kan komma att påverkas av ett barns astmasjukdom 

framgår i Park och Martinssons (1998) studie, där föräldrarna uppgav att de ofta bråkade och 

argumenterade till följd av att de kände osäkerhet inför hur barnets sjukdom skulle hanteras. I 

studien framkommer också att syskonen till barnet med astma känner sig undanskuffade och 

negligerade. I en svensk studie av Gustafsson et al. (1994) undersöktes 75 familjer med barn 

som antingen var friska, hade återkommande infektioner, eksem eller hade obstruktiva 

symtom. Familjerna videoinspelades när barnen var tre respektive arton månader gamla, i 

syfte att undersöka om familjer med barn som utvecklar respiratoriska sjukdomar har ett stört 

samspel mellan familjemedlemmarna innan sjukdomen utvecklas eller om det störda 

samspelet är en följd av sjukdomen. Samspelet inom familjerna värderades utifrån familjernas 

förmåga att anpassa sig till de krav situationen ställde och enligt hur de balanserade mellan 

känslomässig närhet och distans och bedömdes sedan utifrån dessa kriterier som antingen 

stört eller inte stört. Man fann att i 37 procent av familjerna, oberoende barnens symtom, 

förelåg ett stört samspel när barnen var tre månader. När barnen var arton månader var det en 

signifikant högre andel störda relationer i de familjer där det fanns ett barn med obstruktiva 

symtom, jämfört med de övriga familjerna. Utifrån detta resultat drar Gustafsson et al. (1994)

slutsatsen att störda familjerelationer är en följd av barnens obstruktiva symtom snarare än en 

orsak därtill. Detta bekräftar fynden i en tidigare genomförd studie av samma forskare, där 

man jämförde samspelet mellan familjemedlemmarna i svenska familjer med friska barn, barn 

med diabetes respektive med barn med astma (Gustafsson et al., 1987). Här fann man att ett 

stört samspel mellan familjemedlemmarna är vanligast i familjer där barnet har astma, jämfört 

med familjer med friska respektive barn med diabetes. Emellertid, fann Hentinen och Kyngäs 

(1998) i en enkätstudie med föräldrar till kroniskt sjuka barn att föräldrar till barn med astma 

skattar att de har färre konflikter inom familjen jämfört med föräldrar till barn med diabetes 

och rheumatoid arthritis. Även i Brazil och Kreugers (2002) studie framkommer att trots att 



20

sjukdomen på olika sätt var påfrestande för många familjer, så hade de flesta ändå resurser att 

klara av de krav och den stress sjukdomen medför utan att familjen påverkades negativt.  

Sociala relationer 

Studier visar att det sociala livet kan påverkas av att det finns ett barn med astma i familjen. 

Föräldrar beskriver i en studie (Trollvik & Severinssons, 2004) upplevelser av att det kan vara 

svårt att behålla sina vänner när man har ett barn med astma. De menar att det är svårt att om 

och om igen behöva förklara för sina vänner att de inte kan röka eller ha husdjur inomhus och 

därför avstår de istället ibland från sociala kontakter. Föräldrarna anser också att de i vissa 

situationer överdriver barnets känslighet och därmed försvårar sociala kontakter för såväl 

barnet som sig själva. Att det sociala livet påverkas visar också Park och Martinsson (1998) 

där föräldrarna uppgav att de inte kunde arbeta, åka på semester eller träffa egna vänner i den 

utsträckning som de önskade. Liknande fynd framkommer i Palmers (2001) studie där 

föräldrarna upplevde att det sociala livet många gånger blev inskränkt på grund av att såväl 

skolpersonal, egna arbetsgivare som vänner visade dålig förståelse för deras situation. Även i 

en enkätstudie genomförd av Brazil och Kreuger (2002) med 84 kanadensiska föräldrar (49 

mammor och 35 pappor) till barn med medelsvår till svår astma framkom att föräldrarna 

upplevde att det sociala livet blev inskränkt. Emellertid visar resultatet också att mammor i 

högre utsträckning än pappor ansträngde sig för att få hjälp och stöd från människor utanför 

familjen. Mammorna försökte också, mer än papporna, utveckla sina relationer utanför 

familjen och engagera sig i aktiviteter som kunde hjälpa dem att hantera den stress de kände i 

att vara mamma till ett barn med astma. 

Livskvalité 

För att undersöka hur ett barns sjukdom kan komma att påverka föräldrarnas livskvalité har 

såväl allmänna som sjukdomsspecifika instrument utvecklats, där föräldrar till kroniskt sjuka 

barn har fått skatta sin livskvalité (Juniper, 1996). Med allmän livskvalité avses vardagligt 

välbefinnande och med sjukdomsspecifik avses hur en viss sjukdom kan inverka på 

välbefinnandet (Eiser & Morse, 2001). Allmänna/generiska instrument som mäter hur barnets 

sjukdom påverkar föräldrarnas livskvalité är till exempel Impact on Family Scale (Stein & 

Reissman, 1980) och Child Health Questionnaire (Landgraf et al., 1996). Det sistnämnda 

mäter såväl barns som föräldrars livskvalité. Exempel på sjukdomsspecifika instrument är 

Parents of Children with Disabilities Inventory (Noojin & Wallander, 1996), Life Situation 
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Scale for Parents (Enskär et al., 1997), Handicap-Related Problems for Parents Inventory

(Wallander & Marullo, 1997), och Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of life 

Questionnaire (PACQLQ; Juniper et al., 1996).

För att kunna få kunskap om specifika begränsningar vid en viss sjukdom och hur just denna 

sjukdom påverkar vardagen behövs emellertid sjukdomsspecifikt instrument (jmr Callery, 

2005). Eftersom syftet med studien i denna avhandling var att undersöka hur ett barns 

astmasjukdom kan komma att påverka föräldrarnas livskvalité användes ett sjukdomsspecifikt 

instrument, The Paediatric Asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire, PACQLQ 

(Juniper et al., 1996). Detta var det enda tillgängliga sjukdomsspecifika instrument som mäter 

livskvalité hos föräldrar med astmasjuka barn som fanns att tillgå då studien genomfördes. 

Detta instrument gör det möjligt att undersöka hur ett barns astmasjukdom påverkar 

föräldrarnas livskvalité med avseende på dagliga aktiviteter och känslor.

PACQLQ har använts i några studier både nationellt och internationellt (Wamboldt et al., 

1999; Dolinar; 2000; Reichenberg & Broberg, 2001; Osman et al., 2001; Erickson et al., 

2002; Annett, et al., 2003; Williams & Williams, 2003; Halterman et al., 2004; Levy, et al., 

2004). Studierna har syftat till att förstå om livskvalitén påverkas när man är förälder till ett 

barn med astma samt med vad upplevelsen varierar. Generellt kan sägas att föräldrar skattar 

att barnets sjukdom påverkar deras livskvalité i relativt begränsad omfattning. Upplevelsen av 

livskvalitet rapporteras variera med sociala förhållanden, till exempel skattar sammanboende 

föräldrar högre livskvalité än ensamstående (Reichenberg & Broberg, 2001). Dessutom 

skattar föräldrar med hög inkomst högre livskvalité än föräldrar med låg inkomst (Osman et 

al., 2001; Erickson et al., 2002). Upplevelsen av livskvalitet varierar också i relation till 

astmasjukdomens svårighetsgrad. Föräldrar till barn med svår astma skattar således en lägre 

livskvalité än föräldrar till barn med lindrigare sjukdomssymtom (Reichenberg & Broberg, 

2001; Wamboldt et al., 1999; Halterman et al., 2004).  

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 och därför är 

den begreppsmässiga förståelsen viktig när man vill göra denna företeelse mätbar. Enligt 

Fayers och Machin (2000, s. 3-4) finns inte någon formell definition av livskvalité och därför 

kringgår många forskare detta problem genom att själva beskriva hur de definierar livskvalité. 
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Då föreliggande studie enbart undersöker hur ett barns astmasjukdom kan komma att påverka 

föräldrarnas livskvalité med avseende på aktiviteter och känslor, så betraktas livskvalité i 

denna avhandling enbart utifrån dessa variabler.

Beroende av hälso- och sjukvård 

Att vara förälder till ett barn med astma innebär för många ett beroende av hälso- och 

sjukvårdens personal för att barnet skall erhålla den vård hon/han behöver. En del föräldrar 

till barn med astma upplever att de inte får det stöd och den hjälp från sjukvården som man 

önskar. I Trollviks och Severinssons (2004) studie framkom att vissa föräldrar upplever att 

sjukvårdspersonalen inte alltid trodde på vad de sade, att de var respektlösa och inte lyssnade 

tillräckligt på vad föräldrarna hade att berätta. Liknande fynd framkommer i en studie av 

Maltby et al. (2003). Enligt Palmer (2001) fann föräldrarna att informationen de fick av 

sjukvårdspersonalen då barnet diagnostiserades var bristfällig. De uppgav att det enda de fick 

veta var att barnet hade astma och sedan fick de läkemedel med tillhörande apparatur som de 

inte visste hur de skulle hantera. Liknande fynd gjordes i Dellves et al. (2000) studie där 

föräldrarna uppgav att de ibland kände sig missförstådda, sårade och inte uppskattade i rollen 

som förälder. Att föräldrar till barn med astma upplever att information från 

sjukvårdspersonal som bristfällig påvisas också i en studie av Dixon-Woods et al. (2002) där 

21 barn med astma och deras föräldrar intervjuades. Emellertid visar den studien också att 

flera föräldrar var nöjda med det stöd de fick från vården och också med att vårdpersonal 

alltid bemödade sig med att i vården inbegripa såväl barnet som föräldern och aldrig talade 

över barnets huvud.

Att vara barn och leva med astma 

För att kunna förstå föräldrars upplevelser är det betydelsefullt att ha kännedom om hur 

barnen upplever sin livssituation. Därför görs nedan en kort litteraturgenomgång om barns 

upplevelser av att leva med astma.  

Att känna oro och rädsla 

Forskning bekräftar att barn som har astma känner oro och rädsla. Velsor- Friedrich et al. 

(2004) genomförde en intervjustudie av 24 barn (14-17 år) från USA med astma och fann att 

dessa barn upplever oro och rädsla eftersom sjukdomen är av den karaktären att den utan 



23

förvarning kan göra sig påmind. I syfte att belysa innebörden i att vara barn och leva med 

astma genomförde Rydstöm et al. (1999) en studie av 14 svenska barn (11 pojkar och 3 

flickor, 6-16 år) med medelsvår till svår astma. I resultatet framkom bland annat att barnen 

var oroliga och rädda för att de skulle få ett astmaanfall som de inte skulle klara av att hantera. 

Rädsla och oro inför att få ett astmaanfall framkom också i en studie av Rich et al. (2000) som 

omfattande 21 barn och ungdomar i åldrarna 8-25 år med medelsvår till svår astma, där 

deltagarna också uttryckte att de var rädda för att dö under ett astmaanfall. Ovanstående 

bekräftas vidare i en enkätstudie av Cohen et al. (2003), där 160 ungdomar (68 flickor och 92 

pojkar) deltog. Av dessa kände 63 procent rädsla inför ett astmaanfall och 37 procent kom 

ihåg ett tillfälle då de varit rädda för att dö under ett anfall. Oro och rädsla tycks ha samband 

med sjukdomens svårighetsgrad. Yoos och McMullen (1996) fann i en studie där 28 barn 

mellan 6 och 18 år fick skatta sin oro över sjukdomen, att barn med svårare astma skattade 

mer oro än de med medelsvår.  

Att känna sig hindrad 

Att vara barn med astma innebär ibland att man känner sig hindrad i det dagliga livet eftersom 

man inte på samma sätt som sina friska kamrater kan delta i fysiska aktiviteter eller i andra 

sociala sammanhang. Barnen i en studie av Gabe et al. (2002) fann sjukdomen begränsande i 

många sammanhang. De kunde till exempel inte spela fotboll, gå hem till kamrater med 

husdjur, umgås med hästar, gå på rökiga discon eller på andra platser som kunde utlösa 

astmabesvär i den utsträckning de önskade. Liknande fynd görs också i Rydströms et al. 

(1999) studie och hos Penza-Clyve et al. (2004). Enligt båda dessa undersökningar kan detta 

att vara hindrad i det dagliga livet leda till att barn med astma känner sig utanför och 

avvikande. Park och Martinsson (1998) intervjuade 15 koreanska barn (4-12 år) med astma. 

En del av barnen kände sig underlägsna sina friska kamrater, eftersom de inte hade samma 

kapacitet som de hade i till exempel sportsammanhang. Av 160 ungdomar skämdes 29 

procent över sin astma, enligt en studie av Cohens et al. (2003), och 60 procent hade inte 

berättat för sina kamrater om sin sjukdom. Bilden av barns upplevelser av att vara astmasjuka 

är dock inte entydig. Till exempel visar Rydström et al. (1999) och Callery et al. (2003) att 

när sjukdomen är i ett lugnare skede känner barnen sig "normala" och delaktiga i det dagliga 

livet. Enligt flera enkätstudier skattar på samma sätt barn med astma sin livskvalité som 

relativt hög (Reichenberg & Broberg, 2001; Erickson et al., 2002; Rydström et al., 2005).  
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Strategier

Att barn med astma längtar och strävar efter att leva som sina friska kamrater redovisas i flera 

studier (Velsor-Friedrich et al., 2004; Rydström et al., 1999; Callery et al., 2003; Ireland, 

1997). Enligt Rydströms et al. (1999) har barnen olika strategier för att kunna leva som sina 

kamrater såväl i skolan som under fritiden. Det kan handla om att öppna fönstret i 

klassrummet för att få frisk luft eller placera sig strategiskt under lek och i skolgymnastiken 

så att den fysiska insatsen minimeras. Ireland (1997) fann i en intervjustudie av tio barn med 

astma (9-12 år), att barnen i sin strävan efter normalitet inte visade sig för andra när de 

behövde ta sina mediciner. Liknande resultat framkommer även i Velsor-Friedrich et. al

(2004) studie, där barnen i sin strävan mot att vara normala också försökte prestera mer än 

sina kamrater, åsidosatte sina symtom och ibland även avstod från att ta sina mediciner. 

Bristande följsamhet 

Att barn med astma, och då framförallt äldre barn, ibland avstår från att följa den rådgivning 

och de läkemedelsordinationer de fått finns beskrivet. I en studie genomförd av McQuaid et 

al. (2003) ingick 106 barn (8-16 år) från USA med astma. Studien innehöll såväl kvalitativa 

som kvantitativa data och i resultatet framkom att i medeltal endast 48 procent av barnen tog 

sina läkemedel såsom de var ordinerade. Dock var detta åldersrelaterat, yngre barn tog sina 

läkemedel på det sätt som de ordinerats i högre utsträckning än vad äldre barn gjorde. Detta 

går att jämföra med fynden från en enkätstudie, där 266 finska ungdomar (13-17 år) med 

astma skattade sin följsamhet. Fyrtiotvå procent av ungdomarna menade sig ha god 

följsamhet, 42 procent tillfredställande och 18 procent låg följsamhet. Ungdomarna från 13-

14 år skattade bättre följsamhet jämfört med de äldre ungdomarna (Kyngäs, 1999). Buston 

och Wood (2000), som intervjuade 49 ungdomar med astma i åldrarna 14-20 år, fann också 

att ungdomarna inte alltid tog sina läkemedel såsom de var ordinerade. Skälen till detta var 

bland annat att de inte ville vara sjuka, ofta glömde att ta läkemedel, tyckte det var retligt att 

behöva ta läkemedel, att de var rädda för biverkningar och att de inte trodde på att läkemedlen 

egentligen hjälpte dem. Att barn och ungdomar med astma inte alltid tycker att deras 

läkemedel hjälper och att de är rädda för biverkningar bekräftas också av såväl Rich et al.

(2000) som Callery et al. (2003). I Velsor-Friedrichs et al. (2004) undersökning framkommer 

dessutom att tonåringar tycker att astmabehandling kan inkräkta på deras önskan om att vara 

självständiga och att det är pinsamt att ta medicinerna inför sina kamrater, vilket också Cohen 

et al. (2003) påvisar.
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Enligt Williams (2000), som intervjuade 40 ungdomar med diabetes och astma, finns 

skillnader mellan flickor och pojkar i hur de förhåller sig till sjukdomen och dess behandling. 

Flickor införlivar sjukdomen i sina liv och skäms inte över att ta läkemedel offentligt, medan 

pojkar inte vill kännas vid att de är sjuka. Kyngäs (1999) studie visar att faktorerna hög 

motivation, en stark känsla av normalitet, stöd från föräldrar och vårdare, en positiv attityd 

gentemot sjukdomen och dess behandling, ingen rädsla för komplikationer var signifikant 

relaterade till god följsamhet gentemot de behandlingsrutiner som är förenade med 

sjukdomen. Liknande fynd görs i en annan studie av Kyngäs (2000), omfattande 266 

ungdomar (13-17 år) med astma. Dock visar resultatet här att den mest betydelsefulla faktorn 

för att tonåringar med astma skulle ha god följsamhet var stödet från vårdaren. Utifrån detta 

hävdar Kyngäs (2000) att en god relation mellan tonåringar och vårdare ökar 

förutsättningarna för att tonåringar med astma skall acceptera och införliva de 

behandlingsrutiner som deras sjukdom medför. 

Mål och organisation för vård av barn med astma i Sverige 

Det övergripande målet för vården av barn och vuxna med astma i Sverige är att de så långt 

det är möjligt skall vara symtomfria och kunna leva det liv de önskar (Socialstyrelsen, 2004, 

s.33). Vården skall vara tillgänglig och utgå från ett helhetsperspektiv, där hela patientens 

livssituation tas i beaktande. För varje patient skall individuella behandlingsplaner för 

långtidsbehandling upprättas. Patienten skall erbjudas regelbunden uppföljning, där 

sjukdomens svårighetsgrad skall bedömas genom registrering av symtom och mätning av 

lungfunktion. Vården skall också upprätta planer för behandling av akuta försämringar och 

utbilda patienten till att bli en samarbetspartner i astmabehandlingen. Patienten skall på detta 

sätt ges förutsättningar att så långt det är möjligt själv kunna ta kontroll över och ansvar för 

sin sjukdom, vilket för många patienter förutsätter ett livslångt stöd av en engagerad 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2004, s.56-57). Patientutbildning har en självklar plats inom 

astmavården och syftar till att patienten och familjen skall bli delaktiga i behandlingen, få en 

bättre förståelse för sjukdomen, en ökad livskvalité och känna trygghet (Socialstyrelsen, 2004, 

s.54; GINA, 2002). Patientutbildning sker såväl individuellt som i grupp och för barn och 

ungdomar sker gruppundervisningen i astmaskolor eller på astmaläger (Socialstyrelsen, 2004, 

s.55).
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Behandlingen av barn och ungdomar med astma sker på öppenvårdmottagningar och på 

barnkliniker/mottagningar. Astmasjuka barn och ungdomar kan i de flesta fall behandlas på 

öppenvårdsmottagningar av specialister i allmänmedicin eller av barnläkare. I fall där lätt 

astma föreligger kan barnet även behandlas av allmänläkare. Barn med svår och/eller instabil 

astma, samt astma i kombination med annan allergi, behandlas av barnallergolog eller 

barnläkare med särskilda kunskaper. Sjukhus med barnkliniker, eller mottagningar med 

specialistkompetens inom öppenvården med barnläkare, är ofta organiserade i så kallade 

allergiteam. Teamen leds av en barnläkare med specialiteten barn- och ungdomsallergologi. I 

teamet ingår barnsjuksköterska, sjukgymnast, kurator, dietist, och barnpsykiater/psykolog.

Barn och ungdomar har behov av ett dylikt allergiteams resurser vid måttlig till svår astma 

(Socialstyrelsen, 2004, s.51-53). 

Uppföljning och återbesök hos läkare varierar och är beroende på hur patienten mår och sker 

efter principen ”ju svårare astma desto tätare återbesök”. Dock skall återbesök ske minst två 

gånger per år för barn och ungdomar i regelbunden behandling med inhalationssteroider

(Socialstyrelsen, 2004, s.41).

Astma hos ungdomar kräver ett annorlunda omhändertagande. Tonåringar är mindre benägna 

att följa rådgivning och läkemedelsordinationer. Till åldern hör också att ta risker och testa 

gränser. Behandlingsmålen kan därför vara svårare att uppnå hos tonåringar och det krävs 

flexibilitet och kompromissvilja för att uppnå ungdomars medverkan i behandlingen och för 

att de skall ta ett eget ansvar för sjukdomen (Socialstyrelsen, 2004, s.41-42). 

Barns och ungdomars uppfattning av hur vården borde vara 

Woodgate (1998) genomförde en intervjustudie av 23 tonåringar (13-16 år) med kroniska 

sjukdomar i syfte undersöka dessas uppfattning om hur vårdare skall vara för att kunna ta 

hand om tonåringar på ett bra sätt. Ungdomarna hade antingen diabetes, astma, artritis, 

chrons sjukdom eller ulcerös colit. I studien framkom att ungdomarna ansåg att relationen 

mellan dem och vårdarna var viktig, såtillvida att de ville bli sedda som unika individer 

och inte som representanter för en sjukdom. De ville också att deras erfarenheter av att 

leva med sjukdomen skulle respekteras. De ville inte bli tvingade eller uppmanade, de ville 

istället bli uppmuntrade, ha valmöjligheter och få hjälp med praktiska lösningar så att de 
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kunde leva ett normalt liv, där sjukdomen så lite som möjligt begränsade dem. Man 

önskade möta vårdare som var kärleksfulla, hade humor och inte var alltför kritiska till hur 

de hanterade sin sjukdom utan ha förståelse för att de hade liknande intressen som sina 

friska jämnåriga kamrater. I studien framkom också att det var viktigt för ungdomarna att 

vårdarna var kompetenta, ärliga och kände tillit till ungdomarnas egen förmåga i att ta 

hand om det som rörde sjukdomen. Detta går att jämföra med fynden i Dixon-Woods et al.

(2002) studie, där 21 barn (8-16 år) med mild till moderat astma och deras föräldrar 

intervjuades i syfte att undersöka deras uppfattning om god vård. De fann att barn med 

astma ansåg det viktigt att vårdare fanns tillgängliga för dem och de såg vårdare som en 

resurs i att få hjälp med att hantera sjukdomen så att den påverkade dem minimalt i det 

dagliga livet. Det var viktigt med en bra relation till vårdarna, i vilken barnen förväntade 

sig att vårdare skulle vara vänliga emot dem, känsliga för deras situation och respektera 

deras kunskaper om sin situation. Vårdarna förväntades också ha specifika medicinska 

kunskaper, kontrollera deras sjukdom på ett grundligt sätt, kunna förklara det som rörde 

sjukdomen på ett begripligt sätt samt visa intresse för dem när de gjorde framsteg.  

Den idealbild som finns beskriven i barns och ungdomars förväntningar på vården bekräftas 

inte alltid av deras faktiska erfarenheter. I Woodgates (1998), såväl Dixon-Woods et al.

(2002) som Richs et al. (2000) studier beskrivs att barnen och ungdomarna inte alltid ansåg att 

vårdarna var på det sättet som de önskade. De menade att vårdarna inte alltid hade den 

kompetens som krävdes vilket ledde till att barnen och tonåringarna inte litade på dem 

(Woodgates, 1998; Dixon-Woods et al., 2002; Rich et al., 2000). De tyckte också att vårdarna 

ibland ignorerade dem genom att de talade över deras huvuden och istället riktade sig till 

föräldrarna (Dixon-Woods et al., 2002). Barnen och tonåringarna tyckte att vårdarna av och 

till använde ett språk som de inte förstod, var kritiska till deras sätt att leva och visade dålig 

förståelse för vad det kunde innebära att vara barn och tonåring och leva med en kronisk 

sjukdom (Woodgates, 1998; Dixon-Woods et al., 2002). I Rich et al. (2000) studie framkom 

dessutom att trots att barnen och ungdomarna inte var helt säkra på hur de skulle ta sina 

läkemedel och inte heller alltid kände till innehållet i sina individuella behandlingsplaner så 

hade de inte mod att fråga sin läkare. De upplevde att de inte hade rättigheter att ställa frågor 

och krav. 
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Att tonåringar ibland är missnöjda med vårdare styrks också i Kyngäs (1999) fynd där 49 

procent av de 229 tonåringarna som deltog i studien uppgav att läkarna bara var intresserade 

av sjukdomen och inte av dem som människor. Fyrtiofyra procent uppgav att de känt att 

läkare och sjuksköterskor utan förhandling gav dem order och tog beslut i hur de skulle sköta 

sin sjukdom. Dessutom uppgav 31 procent av tonåringarna att de någon gång varit i konflikt 

med en sjuksköterska eller en läkare. 

Professionella vårdares uppfattning av att vårda barn och tonåringar 

Det har inte gått att finna några studier som beskriver professionella vårdares attityder till 

barn och tonåringar med astma och inte heller några studier som beskriver hur de arbetar med 

denna patientgrupp. Emellertid finns några få undersökningar som beskriver hur 

sjuksköterskor och läkare ser på att vårda tonåringar i allmänhet. I syfte att undersöka 

sjuksköterskors syn på hälsobefrämjande vård till tonåringar intervjuade Whiting (2001) sex 

sjuksköterskor. Hon fann att sjuksköterskor i sitt hälsobefrämjande arbete med tonåringar 

ansåg att det var viktigt att arbeta med tonåringen enskilt, men också med dennes familj. De 

ansåg också att det var viktigt att lyssna på och ge den enskilde tonåringen råd. Dessutom 

tyckte sjuksköterskorna att det var värdefullt att arbeta i team med denna patientgrupp, då de 

menade att på så sätt fanns det alltid någon till hands för den enskilde tonåringen. Veit et al. 

(1995) intervjuade 57 allmänläkare (22 kvinnor och 35 män) i syfte att undersöka deras syn 

på tonåringar som patientgrupp, vilken kunskap de ansåg att de hade om dessa patienter samt 

vilka eventuella hinder de ansåg förelåg i vårdandet av dem. De flesta läkarna definierade inte 

tonårsperioden utifrån ett utvecklingsperspektiv, utan istället utifrån de svårigheter som de 

tyckte var förknippade med att vårda denna patientgrupp. Många av läkarna tyckte att 

konsultationer med tonåringar ofta var problematiska och det var endast 12 läkare som skulle 

vilja träffa fler tonåringar. De ansåg inte heller att de hade tillräckligt med kunskap och 

kompetens i relation till patienter i tonåren, och de menade att de fått allt för lite utbildning 

omkring de svårigheter som kan vara förenat med att vara tonåring. Läkarna menade också att 

tonåringar kräver mer tid och är svårare att kommunicera med jämfört med andra 

patientgrupper. Att läkare inte anser sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens i relation 

till tonåringar bekräftas i en enkätstudie, även den genomförd av Veit et al. (1996), där 687 

allmänläkare (309 kvinnor och 378 män) deltog.  
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MOTIV FÖR STUDIEN 

Som framgår av ovanstående är astma en av de vanligaste långvariga sjukdomarna bland barn 

och ungdomar och antalet som insjuknar ökar stadigt. Under de år som denna studie har 

pågått har vår kunskap om hur ett barns astmasjukdom påverkar barnet och deras föräldrar 

ökat. Vi vet från de få studier som har tagit sin utgångspunkt i föräldrars berättelser om att ha 

ett barn med astma, att det kan vara förenat med starka och omtumlande känslor och att det 

ofta innebär ett praktiskt merarbete. Forskning visar också att familjens sociala liv samt 

inbördes relationer på olika sätt kan komma att påverkas.  

För att kunna hjälpa patienter och deras närstående att leva med sjukdom och relaterade 

symtom visar forskning att hjälpen måste ta utgångspunkt i deras egna berättelser och 

tolkningar av sina problem (Corner & Dunlop, 1997). Ett sätt att få en ökad förståelse för 

människors levda erfarenheter är att ta del av deras berättelser och även om denna typ av 

forskning har ökat de senare åren, så är föräldrars perspektiv fortfarande belyst i begränsad 

omfattning. Det finns studier som visar att ett barns astmasjukdom påverkar relationerna inom 

familjen. Få av dessa studier har dock utgått från familjemedlemmarnas egna berättelser och 

ingen sådan studie som är genomförd i Norden har kunnat lokaliseras.

Detsamma gäller för föräldrars skattning av livskvalitet. Största delen av de studier som finns 

är genomförda i USA och få av dessa har ett randomiserat urval. En studie är genomförd i 

Sverige och där var det primära syftet att testa ett frågeformulär. Det måste således anses vara 

värdefullt för vår kunskap inom astmaområdet att genomföra en nationell multicenterstudie. 

Detta för att få kunskap om hur föräldrar till astmasjuka barn i Sverige skattar sin livskvalitet, 

men också för att förstå med vad föräldrars upplevda livskvalitet varierar. Denna kunskap kan 

peka på områden där ytterligare forskning och hjälpinsatser skulle behövas.

Då astma är en sjukdom som i de flesta fall kräver professionell vård och behandling har 

professionella vårdare ofta en central och viktig roll i att hjälpa barn med astma. Sjukdomen 

kan, som nämnts ovan, på olika sätt kan påverka barnet såväl emotionellt, fysiskt som socialt. 

Det är en utmaning att vårda barn med astma i alla åldrar men forskning visar att utmaningen 

kan bli större när barnet blir tonåring. Tonåringen är i en känslig utvecklings period och 

dessutom visar studier att de har en tendens att bortse från att de är sjuka och därmed följa 
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sina givna behandlingsrutiner. Det har inte gått att finna några studier som beskriver vilka 

strategier som vårdare använder sig av i sitt praktiska arbete med tonåringar med astma. 
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SYFTE

Det övergripande syftet med denna avhandling är att ur ett föräldraperspektiv; beskriva 

innebörden i att vara förälder, upplevd livskvalitet samt upplevelser av hur relationer inom 

familjen påverkas när ett barn i familjen har astma. Syftet är också att öka förståelsen för vilka 

strategier professionella vårdare använder i sitt praktiska arbete med tonåringar med astma.  

De specifika syftena med denna avhandling är: 

Delstudie I Att beskriva innebörden i att vara förälder till ett barn med astma. 

Delstudie II Att undersöka hur svenska föräldrar till barn med astma upplever sin livskvalité 

och att undersöka om det finns skillnader mellan föräldrar inom samma familj. Syftet är också 

att undersöka möjliga samband mellan föräldrars livskvalité och bakgrundsvariabler. 

Delstudie III 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. 

Delstudie IV Att beskriva vilka strategier professionella vårdare använder i sitt arbete med 

tonåringar med astma.
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METOD

Metodologisk ansats 

I detta avhandlingsarbete har människors livsvärld i huvudsak utgjort utgångspunkten. 

Centralt för livsvärlden är att den är ”oupplösligt förbunden med ett subjekt, nämligen det 

subjekt som erfar den” (Bengtsson, 1999, s.72). Livsvärlden är den värld människan lever i 

och som hon aldrig kan undslippa så länge hon är i livet. Det är den världen människan 

dagligen lever i, erfar, talar om och ofta tar för given. Det är en social värld med mänskligt 

skapade föremål och mänsklig organisation och det är här som människan lever tillsammans 

med andra (jfr Bengtsson, 1999, s.16-18). Det är denna värld som är den egentliga 

utgångspunkten för all reflektion och grunden för all vetenskap. Det är här som vetenskap 

skall bedrivas och hit som forskningsresultat skall återföras. Forskning utifrån denna ansats är 

inriktad på att studera världen så som den erfars av människan och för att detta skall vara 

möjligt krävs differentierade metoder (a.a s.32, 37-38). 

För att få ta del av föräldrars och vårdares livsvärld har i denna avhandling såväl intervjuer (I,

III) som deltagande observation med efterföljande intervjuer (IV) använts. För att 

komplettera livsvärldsperspektivet har även frågeformulär använts (II). Genom att använda 

ett frågeformulär kunde en större population nås med möjlighet att generalisera resultaten. Ett 

sådant förfaringssätt är emellertid inte till fullo förenligt med de grundantaganden som 

livsvärldsperspektivet utgår ifrån (jfr Bengtsson, 1999, s.31). Författaren menar dock att även 

denna typ av datainsamlingsmetod har beröringspunkter med människans livsvärld eftersom 

de skattningar hon/han gör har sin grund i den levda erfarenheten. 

Att använda flera datainsamlingsmetoder för att belysa ett forskningsområde kan ses som en 

form av triangulering. Triangulering kan användas på olika sätt och har i denna avhandling 

använts såväl inom en och samma studie (IV), som för att i flera studier belysa ett 

forskningsområde (I;II;III) (jfr Thurmond, 2001; Foss & Ellefsen, 2001). Fördelarna med en 

triangulering är att man får en rik information av det område man studerar och genom att 

använda flera metoder kan forskaren också uppväga brister i en metod med styrkan i en annan 

(jfr Polit & Hungler, 1999, s.257-258).
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För att analysera insamlat datamaterial användes fenomenologisk hermeneutik (Lindseth & 

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

(Altman, 1999). 

Fenomenologisk hermeneutik 

Ett sätt att få tillgång till en människas livsvärld är att tolka hennes berättelser och genom 

tolkning av dessa berättelser kan innebörd nås (jfr Ricoeur, 1976, s.15-16). För att få 

förståelse för innebörden i att vara föräldrar till ett barn med astma (I) genomfördes 

kvalitativa intervjuer som analyserades med hjälp av fenomenologisk hermeneutik, inspirerad 

av Ricoeur. Ricoeur (1982, s.121-128) hävdar att fenomenologi och hermeneutik är varandras 

förutsättningar. Han menar att fenomenologi har en förmedlande karaktär som hermeneutiken 

uppenbarar. Fenomenologi fokuserar på innebörden av människors levda erfarenhet, vilken 

kan nås genom att ”gå tillbaka till sakerna själva”, till en människas levda erfarenhet av att 

vara i världen (Ricoeur, 1967, s.12). Hermeneutik å andra sidan handlar om att tolka den av 

fenomenologin uppenbarade innebörden. På detta sätt kan inte hermeneutiken själv

konstitueras utan fenomenologiska förutsättningar (Ricoeur 1982, s.121-128). 

Den levda erfarenheten i en människas liv är emellertid personlig och kan inte delas med 

andra, men meningen i den levda erfarenheten går att förmedla genom tolkning av berättelser 

som blivit fixerade i text (Ricoeur, 1993, s.77). Genom att berättelsen blir fixerad i en text 

avbryts dialogsituationen, författaren skiljs från texten och tolkning av den bevarade texten 

möjliggörs (jfr Ricoeur, 1976, s.15-16). Det finns olika typer av texter och i denna avhandling 

har nedskrivna kvalitativa intervjuer utgjort den text som tolkats (Lindseth & Norberg, 2004). 

Ricoeur (1976, s.12-13) menar att en fixerad berättelse inte enbart tillhör författaren och 

intentionen med tolkning är inte att fånga författarens mening (utterer’s meaning) utan textens 

innebörd (utterance meaning). Tolkning blir på så sätt att förstå den värld som öppnas upp av 

texten för nya möjligheter att vara i världen (Ricoeur, 1976, s.94).

Grounded Theory 

För att få förståelse för den mening som mammor till barn med astma (III) och professionella 

vårdare (IV) tillskriver sin verklighet analyserades intervjuer och observationer med hjälp av 

grounded theory. Syftet med grounded theory är att utveckla teorier utifrån empiri för att 

förstå den mening människor pålägger sin verklighet. Grounded theory utgår från att 
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människan i relation med andra konstruerar en social verklighet och agerar utifrån den mening

hon ger denna verklighet (Hartman, 2001, s.32-33). I studie III utvecklades en preliminär 

teori om vad som utifrån mammors berättelser påverkar och karaktäriserar relationerna i en 

familj där det finns ett astmasjukt barn och i studie IV en preliminär teori om professionella 

vårdares strategier i sitt arbete med astmasjuka tonåringar. 

En teori utvecklad med hjälp av grounded theory kan handla om enheter, men också om 

processer. Enhetsteorier handlar om något statiskt medan processteorier beskriver något 

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

genomgående enhetsteorier utvecklats med hjälp av grounded theory (jfr Glaser, 1978, s.94-

100; Strauss & Corbin, 1990, s.156-157; Hartman, 2001 s. 51-52). En enhetsteori utgörs av ett 

problem som undersökningspersonerna beskriver som mest centralt och vilka följder detta 

problem får. Det centrala problemet beskrivs som teorins kärnkategori, medan problemets 

konsekvenser beskrivs i de kategorier som kan relateras till kärnkategorin (Glaser, 1978, s.94; 

Stauss & Corbin, 1990, s.119-121). 

Det finns två former av grounded theory, dels en version utvecklad av Glaser och Strauss 

(Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978) och dels en version utvecklad av Strauss och Corbin 

(1990). Kännetecken för båda inriktningarna är ständiga jämförelser, parallell datainsamling 

och analys, teoretiska urval, teoretisk känslighet och teoretisk mättnad (Hartman, 2001).  

I denna avhandling användes såväl Glasers (1978) som Strauss och Corbins (1990) version av 

grounded theory. En skillnad mellan dessa versioner är att Strauss och Corbin (1990, s.38) 

menar att fenomenet man vill studera skall identifieras och formuleras i ett syfte innan studien 

påbörjas och att tidigare kunskap om forskningsfältet berikar analysen. Glaser (1978, s.18-35) 

hävdar däremot att forskaren skall vara så fri som möjligt ifrån antaganden omkring det han 

skall studera, eftersom det är forskningsfältet i sig själv som skall ge forskaren idéer om vilket 

fenomen som skall studeras. En annan skillnad är att Stauss och Corbin menar att ett sätt att 

validera en framväxande teori är att låta informanterna ge synpunkter (jfr Stauss & Corbin, 

1990, s.120). Detta förfaringssätt är dock enligt Glaser onödigt om teorin på ett korrekt sätt är 

grundad i data (jfr Glaser, 1992, s.116-119). I studie III användes Strauss och Corbins (1990) 

beskrivning av grounded theory eftersom det fenomen som skulle studeras var definierat. I 

studie IV användes däremot Glasers beskrivning av grounded theory då forskningsfältet var 

relativt outforskat och därmed möjliggjorde en större öppenhet gentemot fenomenet.  
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Statistisk analys 

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

deras skattningar med hjälp av statistisk analys (II). Statistiken har gjort det möjligt att både 

deskriptivt analysera materialet och göra sannolikhetsberäkningar. Genom de deskriptiva 

analyserna kunde data beskrivas och syntetiseras, medan sannolikhetsberäkningarna 

möjliggjorde generalisering (jfr Polit & Hungler, 1999, s. 439-469; Altman, 1999, s. 19-47). I 

denna avhandling genomfördes sannolikhetsberäkningar med hjälp av icke parametrisk 

statistik eftersom de frågor som föräldrarna skattade var på ordinalskalenivå och rörde känslor 

och attityder (jfr Altman, 1999; s.152-171).  

Beskrivning av informanter  

För att få en översikt över informanter i de olika studierna se Tabell 1.

Tabell 1 En översikt över informanter, datainsamling och analys i delstudierna samt över de enskilda 
studiernas status. 

Delstudie Innehåll Informanter Datainsamling Analys Status 
I Att vara förälder 

till ett barn med 
astma 

24 föräldrar (12 
mammor, 12 
pappor) 

Kvalitativ 
intervju 

Fenomenologisk 
hermeneutik 

Publicerad

II Livskvalité hos 
föräldrar med ett 
barn med astma 

371 föräldrar (213 
mammor, 
158 pappor) 

Enkät Statistisk analys Publicerad 

III Relationer i 
familjer med ett 
barn med astma 

17 mammor Kvalitativ 
intervju  

Grounded theory Publicerad

IV Strategier som 
vårdare har i sitt 
arbete med 
tonåringar med 
astma   

7 vårdare (5 
kvinnor och 2 män) 

Deltagande 
observation 
med 
efterföljande 
intervju 

Kvalitativ 
intervju 

Telefonintervju

Grounded theory  Insänd till tidskrift  
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Informanter i studie I, III och IV.

Informanterna i studie I och III var föräldrar till barn med astma. Föräldrarna valdes ut av 

allergiöverläkare på ett sjukhus i en medelstor stad i södra Sverige. Informanterna 

kontaktades sedan av allergisjuksköterska. Allergiöverläkare och allergisjuksköterska

informerades såväl personligen som skriftligen om studiens syfte och urvalskriterier. Därefter 

tillfrågade sjuksköterskan föräldrar som uppfyllde de inklusionskriterier som formulerats. 

Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Telefonkontakt togs med berörda och 

skriftlig information om studien skickades hem till samtliga föräldrar. Vid telefonkontakten 

bokades tid och plats för intervjun. 

Urvalet i studie IV bestod av samtliga professionella vårdare som arbetade på ett läger för 

tonåringar med astma. För godkännande av studiens genomförande togs kontakt med ansvarig 

överläkare som dessutom tillfrågade berörda vårdare om intresse för deltagande i studien. 

Samtliga vårdare tackade ja. Efter detta genomfördes ett personligt besök med berörda 

vårdare där information om studien gavs. Dessutom skickades skriftlig information om 

studien till samtliga vårdare.

I studie I ingick 24 föräldrar, tolv mammor och tolv pappor och i studie II ingick 17 

mammor. Kriterier för att ingå i studierna var: 

- att föräldrarna frivilligt hade lämnat medgivande till att delta i studien 

- att man var förälder till barn mellan 6 och 16 år som hade en dokumenterad måttlig till 

svår astma  

- att föräldrarna var svensktalande 

I studie I var två av mammorna och en av papporna ensamstående. Tre av mammorna och 

papporna var gifta och deltog båda i studien. De återstående mammorna (n=7) och papporna 

(n=8) var gifta eller sammanboende med maka/make som inte deltog i studien. Alla 

informanter var biologiska föräldrar utom en pappa som var styvfar. Tjugo föräldrar bodde på 

landsbygden och fyra bodde i hyreshus i stadsmiljö. En av de ensamstående mammorna och 

en pappa var arbetslösa. De andra föräldrarna var yrkesverksamma i varierande grad.

I studie III intervjuades sammanlagt 17 mammor. Tolv intervjuer från studie I var 

utgångspunkten. Därefter intervjuades ytterligare fem mammor varav två intervjuades två 
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gånger. Sammanlagt blev det 19 intervjuer. Tre av mammorna var ensamstående och 14 

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

barnet. I de övriga (n=14) fanns det syskon. Samtliga mammor var biologiska föräldrar till 

barnet med astma.  

I studie IV ingick sju professionella vårdare i åldrarna 36-64 år (2 män och 5 kvinnor) som 

deltog på ett läger för tonåringar med astma 2003. Urvalet bestod av två legitimerade 

sjuksköterskor, en samtalsterapeut, en läkarsekreterare, en läkare, en sjukgymnast och en 

laboratorieassistent. Syftet med lägret var att tonåringar med astma skulle bli hjälpta i att 

hantera det dagliga livet med sjukdomen. På lägret fanns förutom de professionella vårdarna 

23 ungdomar (12 flickor och 11 pojkar) i åldrarna 13-18 år. Ungdomarna hade medelsvår till 

svår astma diagnostiserad av astmaspecialist. De kom från storstäder, mellanstora städer och 

från landsbygd och hade varierande socioekonomisk bakgrund. Lägret erbjöd undervisning 

och sociala och fysiska aktiviteter. Undervisningen kunde till exempel handla om medicinsk

behandling, näringslära, träning och avslappning. De sociala aktiviteterna var till exempel 

samkväm på kvällarna, planerade gruppdiskussioner eller oplanerade sammankomster som 

genomfördes då tillfälle gavs. De fysiska aktiviteterna bestod bland annat av att man vandrade 

och klättrade i berg, cyklade downhill, paddlade kanot, badade eller styrketränade. En av 

sjuksköterskorna, läkaren och laboratorieassistenten deltog i vissa undervisande och sociala 

aktiviteter medan de övriga vårdarna deltog i samtliga aktiviteter. Under lägret erbjöds varje 

dag aktiviteter på såväl dagtid som kvällstid.  

I studie I var urvalet ändamålsenligt vilket innebar att urvalet skedde utifrån i förväg 

uppställda kriterier (jfr Polit & Hungler, 1999, s.296-297). I studie III var urvalet 

ändamålsenligt men också teoretiskt. Ett teoretiskt urval innebär att urvalet sker systematiskt 

under undersökningens gång (jfr Polit & Hungler, 1999, s.297-298). I studie III bestod det 

ändamålsenliga urvalet av tolv intervjuer från studie I som var utgångspunkten för analysen, 

medan det teoretiska urvalet utgjordes av de sju ytterligare intervjuer som genomfördes för att 

uppnå mättnad i materialet. Även i studie IV var urvalet ändamålsenligt men också teoretiskt. 

I studie IV bestod det ändamålsenliga urvalet av den grupp professionella vårdare som från 

början valdes ut. Det teoretiska urvalet bestod av den datainsamling som gjordes inom 

gruppen under undersökningens gång. 
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Informanter i studie II

Studie II är en tvärsnittsstudie och utgångspunkten var alla sjukhus i Sverige med en 

barnklinik (n=67) där barn med astma behandlades. Av dessa utvaldes 15 barnkliniker 

slumpmässigt och tillfrågades om deltagande i studien. Urvalets storlek är baserat på en 

poweranalys där hänsyn tagits till planerade jämförelser i materialet. Två barnkliniker avböjde 

deltagande eftersom de redan hade pågående studier. Två andra barnkliniker valdes då 

slumpmässigt ut och dessa tackade ja. Allergisjuksköterskan på var och en av de valda 

barnklinikerna ombads att tillfråga föräldrarna till 20 astmasjuka barn, som var på återbesök, 

om deltagande i studien. Alla allergisjuksköterskor var personligt informerade om studien och 

om deras uppgift i att tillfråga både föräldrar och astmasjuka barn om deltagande i studien. 

Inklusionskriterier var följande:

- Barnet hade en av allergispecialist diagnostiserad astma  

- Barnet hade daglig astmamedicinering under den senaste veckan

- Barnet var mellan 7 och 17 år 

- Familjerna var svensktalande 

- Föräldern deltog frivilligt i studien 

Sjuksköterskan på varje barnklinik valde ut barn och föräldrar konsekutivt tills antalet var 

uppnått (n=20). Var och en som gav sitt medgivande till att delta i studien fick 

informationsbrev om studien före det att frågeformuläret besvarades. När frågeformulären var 

besvarade lämnades de till sjuksköterskan som förvarade dem till dess antalet var uppnått. 

Därefter skickades ifyllda formulär till forskaren (A-C DE). Om endast en av föräldrarna var 

med barnet vid besöket ombads denne att till hemmavarande förälder överlämna 

informationsbrev, frågeformulär och frankerat kuvert. Om ingen av föräldrarna var med vid 

besöket skickades två frågeformulär med barnet hem till föräldrarna. Vikten av att besvara 

frågeformuläret enskilt betonades.  

Datainsamlingen genomfördes mellan 1 maj 2000 och 31 januari 2001. Vid datainsamlingens 

slut hade 371 föräldrar (213 mammor och 158 pappor) besvarat frågeformuläret. Anledningar 

till att det önskade antalet föräldrar inte uppnåddes (600 föräldrar) var att en del 

astmamottagningar hade svårt att finna barn som uppfyllde de uppställda kriterierna för att 

delta i studien, främst beroende på att barnen inte haft daglig astmamedicinering under den 

senaste veckan samt att ansvarig sjuksköterska (n=2) blev sjuk eller bytte arbetsplats. Alla 
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föräldrar som var med barnet på besöket fyllde i frågeformuläret (n=217) (179 mammor och 

38 pappor). Av de hemmavarande föräldrarna besvarade 75 procent (n=154) (34 mammor och 

120 pappor) frågeformulären. 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 astma utifrån barnets rekommenderade dagliga 

läkemedelsbehandling. Barnen bedömdes ha svår astma om de hade hög dos av 

astmamedicinering, det vill säga 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 barnen hade lätt eller medelsvår astma. Eftersom sjuksköterskan 

på respektive mottagning lämnade ut frågeformulären, förblev deltagarna okända för 

forskarna och därför skickades inga påminnelsebrev. För en beskrivning av föräldrarna, se 

Tabell 2, och för en beskrivning av barnen, se Tabell 3. 

Tabell 2 Beskrivning av bakgrundsdata hos de studerade föräldrarna 
 (n=371) 

Mammor 
n 213 

Pappor  
n 158 

Ålder 
 39 år 
 40 år 

% (n) 

47 (101) 
53 (112) 

% (n) 

29 (46) 
71 (111) 

Civil status 
  Singel 
  Sammanboende 

11 (23) 
89 (190) 

7 (11) 
93 (147) 

Antal hemmaboende barn 
  Ett 
  Två eller fler 

12 (25) 
88 (187) 

11 (18) 
89 (138) 

Arbete 
  Ja 88 (188) 93 (146) 

Astma 
  Ja 24 (52) 17 (27) 

Bostadsort 
  Södra Sverige 
  Centrala Sverige 
  Norra Sverige 

26 (55) 
31 (66) 
43 (92) 

22 (35) 
31 (49) 
47 (74) 

n varierar på grund av bortfall 
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Tabell 3 Beskrivning av de astmasjuka barnen med avseende på ålder och  
astmasjukdomens svårighetsgrad.  

Flickor 
n 83 

Pojkar 
n 143  

% (n) % (n) 
Ålder 

12 år  
13 år  

56 (45) 
44 (35) 

50 (67) 
50 (67) 

Sjukdomens svårighetsgrad 
  Svår 
  Lindrig eller medelsvår 

9 (8) 
91 (74) 

18 (24) 
82 (116) 

n varierar på grund av bortfall 

Datainsamlingsmetoder 

Tillvägagångssättet vid insamling av data var intervjuer (I, III, IV), observationer med 

efterföljande intervjuer (IV) samt frågeformulär (II). De intervjuer som användes var 

kvalitativa intervjuer, telefonintervjuer samt intervjuer som följde direkt på en observation. 

Intervjuer (I, III, IV)

Syftet med intervjuer är att genom människors berättelser få ta del av hur de erfar sitt liv (jfr 

Kvale, 1997, s.34). Intervjuerna till studie I genomfördes i föräldrarnas hem (n=17) eller på 

annan plats som föräldrarna valde (n=7), vilket var på deras eller på de två första författarnas 

arbetsplats. Under två av intervjuerna deltog båda föräldrarna och under de övriga 

intervjuades de var för sig. De två första författarna (A-CDE, IR) var båda närvarande under 

21 intervjuer och en av dem under tre intervjuer. Under intervjuerna ombads föräldrarna att 

berätta hur det är att vara förälder till ett barn med astma. Ingångsfrågan löd: Vill du vara 

snäll och berätta hur det är att vara förälder till ett barn med astma. Intervjuerna fördjupades 

genom följdfrågor som: Kan du berätta mer om det, Hur kändes det? Hur tänker du omkring 

det? och Hur handlade du? Dessa frågor hjälpte forskarna att följa berättelsen och gav också 

upphov till nya frågor (jfr Kvale, 1997, s.34-39). Under intervjuerna försöktes så långt det var 

möjligt att följa det föräldrarna berättade om och inte avbryta. 

Utgångspunkten i studie III var intervjuerna med mammor (n=12) från studie I. Under 

analysen i studie I framkom bland annat att mammorna berättade om att familjens relationer 

påverkades av barnets sjukdom. Därför blev det intressant att ytterligare fördjupa förståelsen 

omkring detta fenomen. Detta föranledde en andra analys av dessa intervjuer där syftet var att 
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utifrån mammors perspektiv beskriva vad som karaktäriserar och påverkar familjens 

relationer (jfr Hinds et al., 1997). För att i enlighet med metoden kunna göra ständiga 

jämförelser och nå mättnad i materialet genomfördes ytterligare sju intervjuer. Dessa 

intervjuer gjordes i mammornas hem (n=3) eller på annan plats som de önskade, vilket var på 

de två första författarnas arbetsplats (n=4). De två första författarna (A-CDE, IR) var båda 

närvarande under tre intervjuer och en av dem under fyra intervjuer. Varje intervju 

analyserades efter intervjutillfället och för varje intervju blev frågorna alltmer fokuserade, det 

vill säga utifrån resultatet från en intervju väcktes frågor som fokuserades i nästa och så 

vidare. På så sätt skedde datainsamling och analys parallellt (jfr Strauss & Corbin, 1990, 

s.77).

I studie IV genomfördes kvalitativa intervjuer med professionella vårdare (n= 15). Fokus i 

dessa intervjuer var händelser som observerats och som ytterligare behövde förtydligas för att 

vara möjliga att förstå. Elva av dessa intervjuer genomfördes individuellt medan två 

genomfördes med två professionella vårdgivare tillsammans. Intervjuerna ägde rum på en av 

vårdarna anvisad plats. I studie IV genomfördes också efter lägervistelsen fem 

telefonintervjuer i syfte att, i enlighet med metoden, erhålla mättnad (jfr Glaser, 1978 s.52-

53). Frågorna vid dessa telefonintervjuer var nedskrivna före samtalet och fokuserade 

spörsmål som uppkommit under analysarbetet.  

Intervjuerna i studie I, II och IV spelades in på band och varade 20-90 minuter. Att under 

intervju använda bandspelare är ett sätt att försäkra sig om att det som intervjupersonerna 

berättar verkligen blir registrerat (jfr Kvale, 1997, s.148). Under intervjuerna noterades också 

till exempel ansiktsuttryck och rådande stämning, eftersom en vanlig bandinspelning ger en 

avkontextualiserad version av intervjun (jfr Kvale 1997, s.147). Samtliga bandinspelade 

intervjuer skrevs efter intervjuerna ut ordagrant av forskarna (A-CDE, IR). I studie IV skrevs 

intervjuerna, på grund av tidsskäl, ut först vid hemkomsten av en av forskarna (A-CDE). 

Telefonintervjuerna intervjuerna varade 5-15 minuter och under dessa intervjuer fördes 

anteckningar om vad som sades.  

Observationer med efterföljande intervjuer (IV)

I studie IV användes både observationer och efterföljande intervjuer. Att kombinera 

observation och intervju i datainsamling har fördelar då det möjliggör att få rika data (jfr 
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Sandelowski, 2002). Studien genomfördes som en fältstudie vilket innebar att forskaren (A-

CDE) aktivt deltog tillsammans med vårdare under lägerveckan (jfr Polit & Hungler, 1999, 

s.13-14). Observationerna gav möjligheten att studera vårdarnas strategier i sitt arbete med 

tonåringarna, medan intervjuerna gav möjligheten att få beskrivningar om hur vårdarna tänkte 

och kände i relation till dessa strategier. Intervjuerna genomfördes utifrån vad som 

observerats och då naturliga tillfällen gavs. Utifrån en observerad händelse eller företeelse 

kunde frågorna exempelvis bli: Vad var det som hände? Hur tänkte du? Datainsamlingen 

genomfördes under sju dagar mellan 07.30 och 22.00 med naturliga avbrott. Insamling av data 

skedde då tillfälle gavs, till exempel under aktiviteter, måltider och sociala samkväm. 

Observationerna var såväl generella som fokuserade, där de generella utgjorde en bakgrund 

för de fokuserade (jfr Patton, 1990, s. 215-216). När vårdare och tonåringar samspelade med 

varandra blev observationerna utifrån syftet fokuserade. De fokuserade observationerna 

noterades med hjälp av ett observationsschema som innehöll uppgifter om vilka som deltog, 

tidpunkt och hur vårdaren agerade i mötet med de astmasjuka tonåringarna. I medeltal 

genomfördes femton observationer med uppföljande intervjuer per dag. Observationerna var 

mellan några minuter till 30 minuter långa medan intervjuerna var mellan fem till femton 

minuter. Observationerna och de efterföljande intervjuerna skrevs ner så nära händelsen som 

möjligt. Detta möjliggjordes genom användandet av ett hopvikt A4-dokument där 

observationer och intervjuer kunde noteras parallellt.

Frågeformulär (II)

I studie II användes frågeformuläret PACQLQ (Paediatric Asthma Caregiver´s Quality of 

Life Questionnarie) som är utvecklat i Canada av Juniper et al. (1996). Detta är ett 

frågeformulär som har utarbetats för att undersöka hur ett barns astma kan påverka 

föräldrarnas normala aktivitet och deras känslor. Detta var det enda tillgängliga 

sjukdomsspecifika instrument som mäter livskvalité hos föräldrar med astmasjuka barn som 

fanns att tillgå då studien genomfördes.  

Frågeformuläret omfattas av 13 frågor som är indelade i två domäner: 

- aktivitetsbegränsningar, till exempel behöva ändra planer på grund av barnets astma  

(4 frågor) 

- känslomässig påverkan, till exempel känsla av hjälplöshet och rädsla på grund av 

barnets astma (9 frågor) 
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Föräldrarna skattade hur deras barns astmasjukdom hade påverkat deras aktiviteter och 

känslor under den senaste veckan. Svaren i PACQLO-formuläret skattas utifrån en 7-gradig 

skala, där 1 representerar ” hela tiden” eller ”väldigt mycket orolig/bekymrad” och 7 

representerar ”aldrig” eller ”inte alls orolig/bekymrad”. På så sätt indikerar en hög skattning 

att barnets sjukdom inte påverkar föräldrarnas aktiviteter och känslor inom de berörda 

områdena. Frågeformuläret tar cirka fem minuter att fylla i. 

Utvecklingen av PACQLQ-instrumentet har skett genom att en arbetsgrupp i Canada samlade 

in och samanställde en mängd uttalanden från föräldrar till barn med astma (Juniper, 1996). 

De lät därefter en grupp av 100 föräldrar till barn med astma i åldrarna 7-17 år gradera dessa 

uttalandens betydelse. De uttalanden som föräldrarna graderade som mest betydelsefulla togs 

sedan med i mätinstrumentet (Reichenberg & Broberg, 2001). Instrumentet är testat i sin 

originalversion och har visat god validitet och reliabilitet. Instrumentet har också visat sig ha 

god stabilitet och tillräcklig känslighet för förändringar (Juniper, 1996). I Sverige har 

instrumentet använts och testats av Reichenberg och Broberg (2001). De fann att instrumentet 

hade god validitet och reliabilitet samt att det var lätt att administrera och förstå för 

föräldrarna. Instrumentet är översatt från engelska till svenska, därefter återöversattes det till 

engelska följt av en förnyad översättning till svenska, så kallad back translation (Reichenberg 

& Broberg, 2001). Instrumentet finns tillgängligt i trettiotre översättningar, varav den svenska 

utgörs av en www.qolid.org/public/PACQLQ.html.

Analys av data

Analys av data har genomförts med hjälp av såväl fenomenologisk hermeneutisk metod, 

grounded theory som med statistisk analys. För att få en översikt över vilka analysmetoder 

som användes i de olika studierna, se Tabell 1.  

Fenomenologisk hermeneutik 

I studie I analyserades texten med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod som är 

inspirerad av Ricoeurs filosofi. Denna metod är utarbetad på Institutionen för omvårdnad på 

Umeå Universitet och enheten för vårdvetenskap, Tromsö Universitet och är beskriven av 

Lindseth och Norberg (2004) och använd av bland andra Rasmussen (2000) och Lindahl 

(2005). Ricoeur (1976, s.92-94) skriver att tolkning av en text kan ses som en dialektisk 
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process som rör sig mellan förståelse (naiv förståelse), förklaring (strukturanalys) och ökad 

förståelse (tolkad helhet).

Analysen startar med en första läsning av texten, det vill säga naiv förståelse. Här lästes 

intervjuerna flera gånger för att ge en första tolkning av texten i sin helhet, och denna första 

tolkning gav riktning för fortsatt analys. Under den strukturella analysen av texten gjordes en 

tematisk analys vilket innebar sökande efter och formulering av tema. Ett tema är en innebörd 

som sätter sin prägel på antingen hela texten eller vissa delar och beskriver innebörden i en 

människas levda erfarenhet (jfr Lindseth & Norberg, 2004). I strukturanalysen delades texten 

in i meningsbärande enheter som kunde vara både större eller mindre än en sats. 

Meningsenheter är delar av text som har samma innebörd. Meningsenheterna kondenserades 

och abstraherades och meningsenheter med likartat innehåll länkades ihop. Detta redovisas i 

studie I som kondenserade meningsenheter, koder, subteman och tema. I den slutliga 

tolkningen, tolkad helhet, sågs texten återigen som en helhet i relation till syftet med studien, 

den naiva läsningen, strukturanalysen, samt i relation till författarens ökade förförståelse.

Grounded theory 

Insamlad data i studie III och IV analyserades enligt riktlinjer för grounded theory. I studie 

III genomfördes analysen av materialet utifrån Strauss och Corbin (1990), medan analysen i 

studie IV följde Glaser (1978).

Startpunkten för analysen i studie III var tolv intervjuer från studie I 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 

var och en av dessa tolv intervjuer gav upphov till frågor som föranledde nästföljande 

intervju. Återstoden av intervjuerna genomfördes på samma sätt, 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 med redan genomförda (jfr Hartman, 2001, s. 35-37). Materialet i studie 

III analyserades genom öppen, axial och selektiv kodning (Strauss & Corbin, 1990, Hartman, 

2001). I den öppna kodningen lästes materialet rad för rad utifrån syftet och här söktes efter 

ord eller fraser som beskrev fenomen. Dessa fenomen översattes till begrepp. Begreppen 

fördes sedan samman i kategorier. De begrepp som indikerade ett enskilt fenomen utgjorde en 
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kategori. Under axial kodning jämfördes kategorierna med varandra och samband mellan 

kategorierna söktes. I den selektiva kodningen identifierades en kärnkategori, vilken utgjorde 

det mest centrala i mammornas berättelser och som många av de övriga kategorierna var 

relaterade till. Utifrån denna analysprocess formulerades slutligen en preliminär teori.

Materialet i studie IV analyserades genom öppen, selektiv och teoretisk kodning (Glaser, 

1978; Hartman, 2001). Under lägerveckan analyserades data från observationerna och de 

efterföljande intervjuerna kontinuerligt för att ge vägledning för fortsatt datainsamling. På så 

sätt blev under veckan datainsamlingen mer och mer fokuserad (jfr Glaser, 1978, s.46). För att 

möjliggöra analys av materialet sattes nedskrivna observationer och intervjuer upp i 

kronologisk ordning på en vägg. Detta gjorde det möjligt att varje dag analysera nytt material 

och också göra konstanta jämförelser i materialet (jfr Hartman, 2001, s.35-37). De 

bandinspelade intervjuerna däremot analyserades först efter hemkomsten (A-CDE). 

I den öppna kodningen analyserades materialet rad för rad utifrån studiens syfte. Materialet

kodades och kategoriserades. Koder med liknande innehåll jämfördes och sammanfördes i 

kategorier. Slutligen identifierades en kärnkategori, vilken var den kategori som förekom 

mest och som var relaterad till många andra kategorier. Kärnkategorin utgjordes av ett centralt 

problem som undersökningspersonerna ofta försökte komma till tals med. I nästa fas, den 

selektiva kodningen, identifierades de kategorier som var relaterade till kärnkategorin. I denna 

fas avgränsades datainsamlingen till kärnkategorin och till de kategorier som var relaterade 

till kärnkategorin. Datainsamlingen syftade nu till att ytterligare berika beskrivningarna av 

såväl kärnkategorins som kategoriernas egenskaper. Kärnkategorin blev på så sätt vägvisare 

för ytterligare datainsamling. I den teoretiska fasen gjordes datainsamling i syfte att finna 

vilka relationer som förelåg mellan kärnkategorin och dess kategorier. Slutligen formulerades 

en preliminär teori.  

Under hela analysarbetet i såväl studie III som IV skrevs så kallade memos. Memos är idéer 

och tankar som forskaren har omkring kategorier, deras egenskaper och relationer. Dessa 

memos blir på så sätt ett underlag för den teoretiskt utarbetande teorin (jfr Hartman, 2001, 

s.85; Glaser, 1978, s.83).
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Statistisk analys 

Föräldrarnas skattning av sin livskvalité (II) beskrivs med hjälp av deskriptiv statistik såsom 

median- och medelvärden, inkluderande kvartiler och standardavikelser och frekvenser och 

procent. De sannolikhetsberäkningar som genomfördes var Mann-Whitney U-test för att 

undersöka skillnader mellan två oberoende grupper, som exempelvis mellan äldre och yngre 

föräldrar och Kruskall Wallis H-test för att testa skillnader mellan fler än två grupper. För att 

undersöka eventuella skillnader mellan föräldrar i samma familj användes Mc Nemars test.

För att undersöka eventuella samband mellan föräldrarnas livskvalité och bakgrundsfaktorer 

användes logistisk regression. I samtliga analyser, förutom i logistisk regressionsanalys och 

Mc Nemars test, ingick samtliga svarsalternativ i analyserna. I dessa analyser dikotomiserades 

den beroende variabeln som låg (1-5.49) respektive hög (5.50-7.00). Ett p-värde  0.05 

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. För att testa för multikollinaritet mellan 

bakgrundsvariablerna användes Spearmans Rho. Alla analyser genomfördes med hjälp av 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för Windows (v.11.0). 

Etiska överväganden

Forskningsetikkommittén vid medicinska fakulteten, Umeå Universitet (§130/96; 261/97; 

071/00; 234/03) och verksamhetschefer vid respektive enhet gav sitt samtycke till studiernas 

genomförande.

Det fanns inget beroendeförhållande mellan forskarna och informanterna i studierna. 

Informanterna informerades såväl muntligt som skriftligt. De garanterades konfidentialitet, 

inklusive anonymitet, i resultatbeskrivningarna (jfr MFR-rapport 2, 2000, s.39-41). De 

informerades också om vilka som skulle få tillgång till insamlad data och om att deras 

identitet inte skulle gå att identifiera i resultatredovisningarna. Detta bedömdes som särskilt 

betydelsefullt när det gällde informanterna i studie IV eftersom urvalet där var litet. Dessutom 

fick informanterna information om att deltagandet var frivilligt och att de närhelst de önskade 

kunde avbryta sitt deltagande(jfr MFR-rapport 2, 2000, s.27-31). I studie II upprättades inget 

register över de föräldrar som deltog i studien och på så sätt var föräldrarna okända för 

forskaren. Ingen ekonomisk ersättning utgick till informanterna som deltog i studien. 
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Forskningsintervjun är inte som ett vardagligt samtal mellan likställda parter, utan det är 

forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Substansen för intervjun bestäms och 

presenteras av forskaren som också förhåller sig till och kritiskt följer upp den intervjuades 

svar på frågorna (jfr Kvale, 1997, s.13). På detta sätt innehar forskaren en "maktposition" i 

relation till dem som hon/han intervjuar (a.a s.26), vilket på olika sätt kan komma att påverka 

det som sägs under intervjun. För att "mildra" denna maktposition fick föräldrarna själva 

bestämma var och när de ville bli intervjuade. Före intervjun startade pratades om allmänna 

ting med föräldrarna i syfte att skapa en avspänd situation som skulle kännas bekväm för dem. 

Vid de flesta intervjuer var det två forskare som intervjuade vilket ytterligare kan ha förstärkt 

"maktpositionen". Forskarna försökte därför att under intervjuerna tänka på förhållningssätt 

och placering. Den som den aktuelle föräldern verkade vara mest bekväm med var mer aktiv 

under intervjun medan den andra förhöll sig mer passiv. Dessutom försökte forskarna under 

intervjun att placera sig på ett sätt som antogs minska intrycket av "maktposition". Till 

exempel satt forskarna aldrig båda två mittemot intervjupersonen. 

Att under intervju använda bandspelare kan av informanterna upplevas hämmande. Vid 

samtliga intervjuer tillfrågades därför informanterna om det var i sin ordning att intervjun 

spelades in på band, vilket samtliga samtyckte till. Informanterna tillfrågades också efter 

intervjun hur de upplevt situationen. Samtliga uppgav att de känt sig avspända och inte varit 

störda av att intervjun togs upp på band.

Såväl intervjuer som observationer kan påverka de människor som studeras (jfr Patton, 1990, 

s.353) och konsekvenserna av datainsamlingsmetoderna kan för informanterna vara såväl 

negativa som positiva (jfr Patton, 1990, s.353). En intervju kan väcka känslor som upplevs 

negativa och informanterna kan avslöja förhållanden som de senare kan komma att ångra 

(Kvale, 1997, s.110). Emellertid kan observation och intervju också upplevas positivt, 

eftersom informanterna på så sätt blir uppmärksammade och får möjlighet att tala om sin 

livssituation. För att minska eventuella negativa konsekvenser fick informanterna information 

om att de kunde ta kontakt med forskarna efter intervjuerna om de kände behov av detta. 

Samtliga föräldrar i studie I och III uppgav efter intervjun att det varit skönt att få tala om ett 

problem som de tyckte upptagit mycket av deras tid och som ingen tidigare på detta sätt frågat 
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dem om (jfr Patton, 1990, s.354). Vårdarna i studie IV uppgav att det kändes positivt att få 

visa en vårdform som de kände stolthet över.

Fördelarna med detta avhandlingsarbete förväntas uppväga de eventuella negativa effekter 

som den enskilda individen kunde uppleva, eftersom värdefull kunskap framkommit. 

Delstudierna kommer att publiceras och det finns en förhoppning om att resultaten kan 

komma det praktiska vårdarbetet tillgodo och därmed underlätta livssituationen för såväl barn 

med astma som för deras föräldrar. 

RESULTAT  

Att vara förälder till ett barn med astma 

Syftet i studie I var att beskriva innebörden i att vara förälder till ett barn med astma. 

Resultatet visar att innebörden i att vara föräldrar till ett barn med astma är att leva ett 

strävsamt liv. Det är att leva med rädsla över att barnet ska dö i ett astmaanfall och att såväl 

skydda och frigöra som att känna vemod och acceptans. Mammorna berättar att de i syfte att 

skydda barnet är på vakt och i ständig beredskap och att de inte helt vågar släppa taget om 

barnet eftersom de känner oro och rädsla över att något skall hända när de inte finns 

tillgängliga. Att vara på vakt och i ständig beredskap innebär, enligt mammorna, att de själva 

tar det totala ansvaret och noggrant planerar och kontrollerar det astmasjuka barnets dagliga 

liv. Barnets ålder har, enligt mammorna, inte så stor betydelse och en viss kontroll är alltid 

nödvändig. Mammorna berättar att dessa omständigheter leder till att de ibland känner sig 

bundna, såväl känslomässigt som praktiskt och att livet härigenom blir enformigt. Mammorna 

berättar att de, i egenskap av att vara mammor, är bäst på att ta hand om det sjuka barnet och 

de känner också att samhället ställer krav på att de skall klara den uppgiften. I situationer när 

mammorna tvingas att släppa taget, som när barnets vård övertas av sjukvården, upplever de 

sig ibland utelämnade samt att deras kunskaper om barnet ignoreras.  

Papporna berättar att de handlar i syfte att frigöra barnet från ”sjukdomens bojor”, de är 

handlingsinriktade och de ställer krav på barnet. De planerar och genomför fysisk träning 

tillsammans med barnet i syfte att förbättra lungkapaciteten. De berättar också att de tror på 
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barnets egna möjligheter och att de ställer krav på barnet att försöka klara av situationer på 

egen hand.

Mammorna berättar att de känner sig vemodiga, de känner sig ibland ensamma och isolerade 

och längtar efter förståelse från såväl barnens pappor som släkt och vänner. De berättar också 

om känslor av skuld och sorg och oro inför framtiden. De känner skuld i relation till de friska 

syskonen eftersom dessa får allt för lite av mammas tid och uppmärksamhet. De sörjer över 

att barnet med astma inte är friskt och kan leva på samma sätt som sina kamrater. De berättar 

att de oroar sig för att barnet i framtiden, på grund av sjukdomen, skall ha begränsade 

möjligheter samt att barnets läkemedel ska ge upphov till bestående biverkningar. En del av 

mammorna vittnar också om en oro för sin egen framtid när barnet blir vuxet och kan ta hand 

om själv och deras uppdrag som mammor är över.  

Papporna berättar att de i stort sett har accepterat sin livssituation, de känner tillit till såväl 

egen som andras möjligheter och de känner hopp inför framtiden. Trots rädsla över att något 

kan hända med barnet, har papporna anpassat sig till den livssituationen. Det är viktigt att inte 

överdriva allvaret med barnets sjukdom, menar de. De upplever sig ha tillräckligt med 

kunskap för att klara av situationer när barnet får besvär av sin sjukdom. De litar också på 

andra människors kunskaper och möjligheter att ta hand om barnet med astma. Papporna 

berättar också att de vågar lämna över och kan koppla av, när någon annan har tagit över 

ansvaret.

För att nå en djupare förståelse av resultatet tolkades föräldrarnas berättelser ur tre olika 

filosofiska perspektiv, beskrivna av filosoferna Ruddick (1989), Mayeroff (1965) och Hegel 

(1975). Ruddick och Mayeroff bidrog med en ökad förståelse för innebörden i att vara 

mamma respektive pappa till ett barn med astma. Såväl skyddande och frigörande handlingar 

som känslor av vemod och acceptans kan ur dessa perspektiv förstås som naturliga och 

nödvändiga ingredienser i ett föräldraskap. Ur Hegels perspektiv tolkades föräldrarnas 

olikheter som om det mellan olikheterna finns en kraft som möjliggör en syntes dem emellan. 

Denna syntes av mammors och pappors handlingar och känslor kan ses som en 

grundförutsättning i föräldrars vård av sitt astmasjuka barn, där syftet är att barnet skall växa 

upp till en fri och ansvarfull människa.  
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Att ha ett barn med astma – svenska föräldrars livskvalité 

Syftet i studie II var att undersöka hur svenska föräldrar till barn med astma upplever sin 

livskvalité och att undersöka om det finns skillnader mellan föräldrar inom samma familj. 

Syftet var också att undersöka möjliga samband mellan föräldrarnas livskvalité och 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, civilstatus, antal barn, hälsa och bostadsort, samt 

barnets ålder, kön och sjukdomens svårighetsgrad.  

Resultatet visar att föräldrar till ett barn med astma skattar sin livskvalité som relativt hög och 

samstämmigheten mellan föräldrarnas skattningar i samma familj är hög. I den univariata 

analysen framkom att föräldrar som bor i Norrland skattar sin livskvalité signifikant lägre än 

föräldrar i övriga Sverige. Dessutom visade det sig att pappor till barn som är under 13 år 

skattar sin livskvalité signifikant lägre än pappor till äldre barn och att mammor till barn med 

svår astma skattar sin livskvalité som signifikant lägre jämfört med mammor till barn med lätt 

till medelsvår astma. Resultaten från den mulitvariata analysen visar att den 

bakgrundsvariabel som hade störst samband med föräldrarnas livskvalité var bostadsort. 

Pappor som bor i södra och mellersta Sverige skattar sin livskvalité signifikant högre än 

pappor i norra Sverige och mammor som bor i mellersta Sverige skattar signifikant högre 

livskvalité än mammor som bor i norra Sverige.

Relationer styrda av osäkerhet; en del av livet för familjer med astmasjuka barn 

Syftet i studie III var att utifrån mammors perspektiv belysa vad som påverkar och 

karaktäriserar relationerna i en familj med ett astmasjukt barn. Resultatet visar att det mest 

centrala i mammornas berättelser är att relationerna inom familjen styrs av sjukdomsrelaterad 

osäkerhet, vilket därmed utgör resultatets kärnkategori. 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 i värsta fall leda till att barnet dör under ett astmaanfall. Mammorna berättar 

också att de är osäkra på såväl sin egen som den övriga familjens kunskap i att kunna hantera 

tillfällen då barnets hälsotillstånd försämras. Osäkerheten är närvarande hela tiden men 

varierar med barnets aktuella hälsotillstånd; ju sjukare barnet är desto mer osäkerhet och vice 

versa.
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De kategorier som är relaterade till kärnkategorin är mammors tillgänglighet för barnet med 

astma, respektive mammors begränsade tillgänglighet för övriga familjemedlemmar. 

Mammorna är alltid tillgängliga för det astmasjuka barnet, vilket medför att denna relation 

karaktäriseras av kontroll och bundenhet. Mammorna berättar att de kontrollerar det mesta 

som har med barnets sjukdom att göra. Hon planerar mycket av barnets dagliga liv, hon 

kontrollerar att barnet tar sina läkemedel och lever på ett sätt så att inte sjukdomen försämras. 

Mammorna berättar att de upplever sig som kontrollanter medan barnen upplever sig 

kontrollerade. Bundenheten mellan mammorna och barnen beskrivs som naturliga, eftersom 

sjukdomen gör barnet sårbart och mödrarna är dem som barnen mest litar på. För de övriga 

familjemedlemmarna är mamman mindre tillgänglig vilket medför att dessa relationer 

karaktäriseras av försakelse och bristande förståelse. Mammorna berättar att de friska 

syskonen, papporna och de nära vännerna ibland upplever sig försakade och missförstådda. 

Emellertid upplever även mammorna att de 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. 

Att hjälpa tonåringar att erövra livet 

Syftet med delstudie IV var att beskriva professionella vårdares strategier i sitt arbete med 

tonåringar med astma. Resultatet visar att det mest centrala i de professionella vårdarnas 

arbete med dessa tonåringar är att hjälpa dem att erövra livet, vilket utgör resultatets 

kärnkategori. Vårdarna berättar att de anser att tonåringar med astma ofta är obefogat 

begränsade i sina liv, eftersom andra människor mer eller mindre har varit styrande. De anser 

att tonåringarna har oanade möjligheter som de inte utnyttjar och vårdarna vill hjälpa dem att 

hitta och använda sina resurser.

De kategorier som är relaterade till kärnkategorin är att visa respekt, finnas till hands, främja 

eget ansvar, främja gränsöverskridande och främja reflektion, där de två förstnämnda är 

grundläggande och utgör förutsättningarna för de andra tre kategorierna. Genom att observera 

och intervjua de professionella vårdarna framkom, att visa respekt innebär att se de enskilda 

tonåringarna som unika individer och att alltid vara ärlig och äkta i relation till dem. Att 

finnas till hands betyder, enligt vårdarna, att visa tonåringarna att man är tillgänglig på 

tonåringarnas villkor och att man aldrig tränger sig på. Att främja eget ansvar innebär att 
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uppmuntra tonåringarna att göra egna val och ta konsekvenserna för de val de gör. Främja 

gränsöverskridande innebär att uppmuntra de enskilda tonåringarna att överskrida egna 

uppsatta gränser för vad som är möjligt, medan främjandet av reflektion handlar om att 

använda metaforer, situationsanpassa undervisning, utmana tankar i syfte att hjälpa 

tonåringarna att bättre förstå och hantera sitt liv med sjukdomen.  

Data visar också att vårdarna i sitt arbete med att hjälpa tonåringarna att erövra livet i viss 

mån förhåller sig på olika sätt i relation till flickor respektive pojkar. Flickor förväntas att 

fortare kunna ta ett större ansvar jämfört med pojkar, som enligt vårdarna behöver mer tid och 

vägledning för att acceptera ansvarstagande. I främjandet av gränsöverskridande utmanas 

pojkar i högre utsträckning än flickor att anta utmaningar och i relation till pojkar använder 

vårdarna oftare humor för att få dem att överskrida sina gränser, medan de till flickor 

använder fakta. Vårdarna menar att det är lämpligt att använda humor i relation till pojkar, 

flickor lyssnar ändå. Slutligen, när vårdarna främjar egen reflektion använder de metaforer i 

relation till pojkarna, då de antar att metaforer passar pojkar bättre än flickor. Pojkar 

uppmuntras dessutom i stor utsträckning att reflektera en och en ihop med en vårdare, medan 

flickor mestadels uppmuntras att reflektera i grupp. Vårdarna menar att flickor är mer 

beroende av varandra än vad pojkar är och att flickor i högre utsträckning hjälper varandra.
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DISKUSSION 

Metodologisk diskussion 

Centralt inom vetenskaplig forskning är att bedöma kvalitén på de undersökningar som 

genomförs. Är resultaten trovärdiga och kan resultaten generaliseras? Kvalitén bedöms utifrån 

undersökningsupplägg, datainsamlingsmetodik, analys och slutgiltig presentation. Olika 

metodologiska traditioner har emellertid olika sätt att bedöma trovärdighet och 

generaliserbarhet (jfr Starrin & Svensson, 1996, s.209-217).

Kvantitativ metod 

Inom den kvantitativa traditionen bedöms kvalitén på forskningsresultat utifrån validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet (Polit & Hungler, 1999, s.418; 411; 439). Genom att i 

föreliggande studie använda ett instrument för att undersöka livskvalité (II) kunde kunskap 

nås om hur en representativ grupp föräldrar till astmasjuka barn skattar denna faktor för egen 

del. Instrumentet är testat i sin originalversion och har visat god validitet och reliabilitet 

(Juniper, 1996), vilket också gäller den svenska översättningen (Reichenberg & Broberg, 

2001). Urvalet kan ses som representativt, eftersom de tjugo sjukhus som ingick i studien var 

slumpmässigt valda bland Sveriges samtliga sjukhus med barnallergimottagning. Emellertid 

valdes föräldrarna vid respektive sjukhus ut konsekutivt av respektive allergisjuksköterska.

Detta medför att man bör beakta resultatet med en viss försiktighet när det gäller dess 

generaliserbarhet (jfr Polit & Hungler, 1999, s. 277-305). Resultatet bör också tolkas med viss 

försiktighet utifrån det faktum att relativt många signifikanstester genomfördes på 

datamaterialet.  

Eftersom syftet med studie II var att undersöka hur ett barns astmasjukdom påverkar 

föräldrarnas livskvalité per se, användes ett sjukdomsspecifikt frågeformulär och någon 

kontrollgrupp kunde därmed inte ingå. Naturligtvis är det fler faktorer än de som ingår i 

PACQLQ som påverkar livskvalitén för föräldrar till astmasjuka barns. Möjligt är, att ett 

generiskt instrument hade kunnat avtäcka fler områden. Ett generiskt instrument hade också 

gjort det möjligt att undersöka hur föräldrar till astmasjuka barn skattar sin livskvalité jämfört 

med hur föräldrar till friska barn skattar. 
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Av de föräldrar i studie II som fyllde i frågeformuläret i hemmet var bortfallet 25 procent. 

Det fanns emellertid ingen möjlighet att genomföra bortfallsanalys, eftersom informanterna 

var okända för forskarna och därmed omöjliga att identifiera. Logistisk regression visar att 

den bakgrundsvariabel som har störst samband med föräldrarnas livskvalité är bostadsort. 

Pappor boende i södra och mellersta Sverige har signifikant högre livskvalité jämfört med 

pappor boende i norra Sverige, och mammor boende i mellersta Sverige har signifikant högre 

livskvalité jämfört med mammor boende i norr. Detta är ett intressant fynd, som dock bör 

tolkas med försiktighet. Många orsaker, okända för författaren i denna avhandling, kan ha 

bidragit till detta resultat. För att förstå dessa fynd är därför ytterligare forskning nödvändig. 

Kvalitativ metod 

Inom kvalitativ forskning bedöms resultaten utifrån trovärdighet och överförbarhet. Ricoeur 

skriver att en text aldrig har endast en innebörd och därför kan tolkas på flera olika sätt. 

Emellertid är inte alla tolkningar trovärdiga (jfr Ricoeur, 1976, s.79). Den tolkning som 

forskaren slutligen väljer har validerats i en logisk sannolikhetsprocess. I denna process har 

flera tolkningar prövats mot varandra, ifrågasatts och diskuterats innan den slutliga tolkningen 

väljs (jfr Ricoeur, 1976, s.203). Överförbarhet av resultat som är framtagna med hjälp av 

denna ansats kan förstås i relation till läsaren som tillägnar sig resultatet. Genom att tillägna 

sig denna typ av forskningsresultat kan läsaren nå insikter om världen och sig själv, vilka 

medför att hon/han ser på sig själv och världen utifrån nya perspektiv och därmed också 

handlar annorlunda (jfr Lindseth & Norberg, 2004). När det gäller Grounded theory så 

diskuteras trovärdighet och överförbarhet utifrån de krav som ställs på teorier utvecklade med 

hjälp av denna ansats. Teorin skall vara utvecklad från empirisk data och överensstämma med 

det fenomen som undersökts (fit). Den skall vara relevant, tillämpbar och möjlig att modifiera 

(jfr Hartman, 2001, s.54-55; Lomborg & Kirkevold, 2003). För att möjliggöra för läsaren att 

bedöma en teoris trovärdighet skall den vara beskriven på ett sådant sätt att det framgår vilka 

data den vilar på (Glaser, 1978, s.137; Glaser & Strauss, 1967, s.232).  

I studie I och III användes kvalitativa intervjuer för att få ta del av hur föräldrar till barn med 

astma erfor sin livsvärld (jfr Patton, 1990, s. 278). För att ge föräldrarnas berättelser företräde 

under intervjuerna försökte forskarna så långt det var möjligt att följa det föräldrarna berättade 

om och inte avbryta. Eftersom en intervjuare endast kan förstå berättelser i relation till sin 

egen förförståelse finns det vid intervjuer alltid risk för missförstånd (jfr Lindseth & Norberg, 
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2004). Därför ställdes följdfrågor av typ: Kan du berätta mer om ?…Hur tänker du då? Under

intervjuerna fanns också en strävan efter att inte lägga egna värderingar i det som föräldrarna 

berättade om. Det faktum att föräldrarna visste att forskarna var sjuksköterskor kan ha 

påverkat vad föräldrarna berättade om. Möjligt är att de såg forskarna som representanter från 

hälso- och sjukvården och utifrån det hade en uppfattning om vad de ville höra (jfr 

Sandelowski, 2002). Forskarna var därför noga med att informera föräldrarna om sin aktuella 

roll som forskare. 

Vid de flesta intervjuer var det två forskare som tillsammans genomförde intervjuer och båda 

analyserade allt material. Dessutom tog respektive handledare del av vissa av de utskrivna 

intervjuerna och annat material under analysen gång. Detta kan sammantaget ses som ett sätt 

att öka trovärdigheten i de resultat som presenteras (jfr Kvale, 1997, s.188-189). Trovärdighet 

såväl som överförbarhet kan även bedömas utifrån det faktum att föräldrarnas berättelser i 

studie I och III var omfångsrika och innehöll många detaljer (jfr Sandelowski, 1986) och att 

resultaten överensstämmer med fynd från tidigare genomförd forskning (jfr Delholm-

Lambertsen & Maunsbach, 1997). Det har också funnits en strävan att framställa 

resultatredovisningarna på ett sådant sätt att de skall vara möjliga för läsaren att validera. 

Sammanfattningar av berättelserna har tydliggjorts genom citat (I, III) och dessutom finns 

sammanfattningar av analysgenomförandet beskrivet i tabeller (I).

I studie III gick forskarna tillbaka till fem av mammorna för att i enlighet med metoden 

validera resultatet (jfr Corbin & Strauss, 1990, s.249-252). Samtliga mammor bekräftade 

resultatet i och med att de upplevde igenkännande, vilket kan ses som en indikation på att 

resultatet är relevant (jfr Sandelowski, 1986) och överensstämmer med det fenomen som 

studerats. Detta sammantaget kan antas göra teorin (III) tillämpbar i liknande kontext på så 

sätt att den kan bidra till ökad förståelse för hur mammor till barn med astma menar att 

sjukdomen påverkar familjens relationer.  

Att som i studie IV kombinera observation och intervju i datainsamlingen har fördelar, då det 

möjliggör riklig datamängd (jfr Sandelowski, 2002). Emellertid, att använda deltagande 

observation som datainsamlingsteknik kan vara förenat med problem. Till exempel kan 

observatören med sin närvaro på olika sätt påverka det som sker. Dessutom utgör 

observationen i sig ett utifrånperspektiv där forskarens tolkning får företräde (jfr Patton, 1990, 
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s.244-246) och denna tolkning kan påverkas av det forskaren förväntar sig att få se (jfr Polit 

& Beck, 2003, s.391-392). Forskaren kan genom sin närvaro på olika sätt påverka det som 

sker. En förhållandevis lång observationstid där forskaren vistades tillsammans med 

informanterna, bör dock ha bidragit till att forskaren efter hand blev ett relativt naturligt inslag 

i deras arbete. För att kompensera det utifrånperspektiv som det innebär att observera 

åtföljdes alla observationer med uppföljande intervjuer, där vårdarna ombads berätta om hur 

de tänkte och kände i relation till den observerade händelsen. Detta förfaringssätt är en form 

av triangulering som ökar tillförlitligheten i de slutsatser som dras (jfr Patton, 1990, s.187-

190). I syfte att minska risken för feltolkningar fick vårdarna under intervjuerna också

möjlighet att ha synpunkter på den tolkning som gjorts utifrån observationen, vilket kan ses 

som en modifierad form av responsvalidering (jfr Pilhammar Andersson, 1997, s.49). Detta 

förfaringssätt är ett avsteg från Glasers (1992, s.116-119) beskrivning av grounded theory, 

men bedömdes som nödvändigt eftersom datamängden var omfångsrik och risken för 

feltolkningar upplevdes stor. För att i enlighet med metoden nå mättnad i materialet 

genomfördes också under undersökningsperioden 15 individuella intervjuer utan föregående 

observation (jfr Glaser, 1978 s.52-53).

Det datamaterial (IV) som samlades in var omfattande och det fanns risk för feltolkningar 

eller att något väsentligt försummats. För att minska denna risk har såväl observationer som 

intervjuer registrerats så noggrant som möjligt. Efter lägervistelsen tog dessutom handledare 

del av materialet. Därutöver gjordes, efter hemkomsten från lägret, telefon intervjuer i syfte 

att erhålla mättnad i materialet men också för att få synpunkter på den framväxande teorin. 

För att möjliggöra bedömning av trovärdighet i den preliminära teori som formulerats i studie 

IV är resultatet, i möjligaste mån, beskrivet på ett sådant sätt att det framgår vilka data som 

teorin vilar på (jfr Glaser, 1978, s.137; Glaser & Strauss, 1967, s.232). 

En risk med såväl ändamålsenliga som teoretiska urval är att de som väljs som informanter 

inte är de bästa informanterna för att beskriva det fenomen som avses att studeras (jfr Polit & 

Hungler, 1999, s.284). Denna risk kan framförallt diskuteras när det gäller urvalet i studie IV.

Urvalet var relativt litet och de professionella vårdarna arbetade i en kontext som inte till fullo 

är jämförbart med sedvanlig astmavård. Därmed finns risk att tillämpbarheten av resultatet 

begränsas. Dessutom bör beaktas, att möjligheten att uppnå teoretisk mättnad var begränsad, 

eftersom lägret i fråga endast varade en vecka. Emellertid erhölls en stor mängd innehållsrik 
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data, vilket gjorde det möjligt att utveckla kunskap som, även om den är framtagen i ett 

specifikt kontext, förhoppningsvis kan utgöra en inspirationskälla för vårdare som möter 

denna patientgrupp.

Resultatdiskussion

Diskussionen är baserad på resultatet från de fyra delstudierna som ingår i denna avhandling. 

Resultaten bidrar med kunskap om att vara förälder till ett barn med astma samt om vilka 

strategier såväl föräldrar som professionella vårdare har i relation till barn med astma. 

Rädslan över att något skall hända barnet 

I de två kvalitativa studierna (I, III) har föräldrar beskrivit emotionella upplevelser relaterade 

till att vara förälder, till exempel rädslan över att barnet skall dö under ett astmaanfall. 

Mammorna berättar att rädslan för att något skall hända med barnet medför att det dagliga 

livet är präglat av ständig osäkerhet (III).

Mammorna beskriver att osäkerheten är relaterad till att sjukdomen är oförutsägbar och när 

som helst kan ge sig till känna, och i värsta fall leda till att barnet dör. De känner också 

osäkerhet om såväl sin egen som andras kompetens i att kunna hantera situationer när barnet 

får besvär. Osäkerheten beskrivs variera med barnets aktuella hälsotillstånd, ju sjukare barnet 

är desto större osäkerhet och vice versa. Osäkerheten upplevs emellertid alltid som 

närvarande.

Forskning visar att såväl föräldrar till barn med astma (Dellve et al., 2000; Maltby et al., 

2003; Trollvik & Severinsson, 2004) som föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar 

(Stewart & Mishel, 2000; Dodgson, et al., 2002) lever med känslor av osäkerhet relaterade till 

barnets sjukdom. I Stewarts och Mishels (2000) analys och sammanställning av 44 studier 

framkommer också att föräldrar till barn med en sjukdom som kan leda till döden lever med 

en ständig osäkerhet. 

Även om många studier entydigt visar att det finns en osäkerhet hos föräldrar till svårt sjuka 

och kroniskt sjuka barn, så finns inte mycket kunskap om huruvida denna osäkerhet är 

relaterad till föräldraskapet per se eller till att vara förälder till ett barn med ohälsa. Det finns 
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få studier som beskriver föräldrars upplevelse av osäkerhet i relation till sina friska barn och 

det har inte gått att finna några studier som gjort jämförelser mellan hur föräldrar till friska 

barn respektive sjuka barn upplever sitt föräldraskap när det gäller osäkerhet. En studie som 

beskriver hur föräldrar till friska barn upplever sitt föräldraskap visar att föräldraskap bland 

annat kan innebära känslomässiga påfrestningar, såsom oro över att något skall hända med 

barnet, att barnet inte skall utvecklas normalt, drabbas av sjukdomar och över hur framtiden 

för barnet ser ut (Sidebotham, 2001). Åstedt-Kurki et al. (1999) beskriver föräldrars osäkerhet 

relaterad till att de till exempel varit tvungna att flytta och då mist sitt sociala nätverk. En del 

föräldrar känner osäkerhet på grund av att närmiljön i området där de bor blivit mer hotfull. 

Dock redovisas inga upplevelser av osäkerhet i relation till familjemedlemmars eventuella 

ohälsa. Hur föräldrar till friska barn upplever och förhåller sig då deras barn blir akut sjuka 

hemma är beskrivet i en litteraturstudie genomförd av Neill (2000). Neill sammanställde och 

analyserade 15 artiklar som samtliga beskrev föräldrars upplevelser och strategier då deras 

barn blev akut sjuka. I sammanställningen framkommer att i majoriteten av studierna var 

symtom från andningsorganen såsom ändrat andningsmönster och/eller hosta en av de främsta 

orsakerna till att föräldrarna kände sig rädda och oroliga och därmed akut uppsökte vård. I de 

flesta andra fall försökte föräldrarna i stor utsträckning att klara av barnets vård själva. 

Utifrån ovan redovisade studiers resultat är det tänkbart att osäkerhet är speciellt framträdande 

hos föräldrar till barn med kroniska sjukdomar och då framförallt om sjukdomen kan leda till 

döden. En annan slutsats baserad på ovanstående resonemang är att den beskrivna 

osäkerheten är påfallande när det föreligger symtom från andningsorganen.  

Ett sätt att djupare förstå den osäkerhet föräldrar till barn med astma beskriver, främst i arbete 

I och III, är att se fynden utifrån ett existentialistiskt perspektiv beskrivet av Heidegger 

(1993). Existentialismen betonar människan som fri men själv ansvarig för sina 

ställningstaganden och handlingar. Människans frihet är dock, enligt Heidegger (1993, s.30-

34), inte obegränsad, eftersom hon är underkastad vissa grundläggande mönster i tillvaron. 

Dessa mönster, som av Heidegger benämns som existentialer, är bland andra "varat till 

döden" ("Sein-zum-Tode"). Människan lever i förhållande till döden i och med att hon djupast 

sett vet att livet är ändligt (a.a. s.48). Eftersom barn och föräldrar ofta står varandra så nära är 

det - trots att Heidegger enbart beskriver hur människan förhåller sig till sin egen död - 

möjligt att föräldrarnas känsla av osäkerhet kan förstås som ett sätt att förhålla sig till sitt 
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barns dödlighet. Ur detta perspektiv skulle föräldrarnas osäkerhet kunna förstås som om de 

har ett mer "intensivt" förhållande till denna existential, eftersom barnet har en sjukdom som 

är oförutsägbar och som i värsta fall kan leda till döden. Föräldrarnas osäkerhet skulle också 

kunna ses som en naturlig och nödvändig känsla för att kunna föregripa fara och därmed 

främja överlevnad (jfr Gaylin, 1970-71).  

Osäkerhet påverkar relationerna i familjen 

I studie III berättar mammorna att osäkerheten påverkar hela familjen genom att de ständigt 

är tillgängliga för det sjuka barnet och därigenom har en minskad möjlighet att finnas till 

hands för de övriga familjemedlemmarna. Mammorna menar att familjens relationer därför 

ofta utmärks av känslor av "försakelse" och att "inte känna sig förstådd". De berättar att såväl 

de friska syskonen, papporna som de nära vännerna ibland känner sig försakade och 

missförstådda. Å andra sidan upplever även mammorna sig försakade och känner att familj 

och vänner inte alltid förstår deras situation. Såväl i studie I som i studie III beskriver 

mammorna att de ofta saknar och längtar efter stöd av papporna. Att vara föräldrar till ett barn 

med astma upplevs som en extra påfrestning på relationen mellan föräldrarna. Att ett barns 

astmasjukdom kan påverka familjens relationer finns också redovisat i andra studier 

(Gustavsson et al., 1994; Brook & Tepper, 1997; Park & Martinsson, 1998; Trollvik & 

Severinssons 2004). Park och Martinssons (1998) visar att en del av mammorna upplever att 

de saknar och är ledsna över att inte papporna stöttar dem i den omfattning de önskar. Att 

mammorna ser de friska syskonen som försakade beskrivs även i studie I där mammorna 

berättar att de känner skuld för att friska syskon inte får den tid de behöver. De friska 

syskonen får ofta ta ett för stort eget ansvar och stå tillbaka, eftersom det sjuka barnet tar så 

mycket tid i anspråk. Andra studier redovisar dock motsägande fynd vad gäller detta problem. 

Lodha et al. (2003) fann att föräldrar till barn med astma inte ansåg att de friska syskonen 

påverkades av det sjuka barnet, medan fynden i Horners (1998) studie visar att föräldrar till 

barn med astma upplever att syskonen ofta får sitta emellan på grund av den tid och den 

uppmärksamhet som det sjuka barnet kräver, vilket föräldrarna bekymrar sig över. I Park och 

Martinson (1998) studie framkom att en del av syskonen själva kände 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. Då studie III ger 

indikationer på att hela familjen kan komma att påverkas av ett barns astmasjukdom och då 



60

denna avhandling enbart fokuserar på föräldrar är ytterligare forskning där hela familjen 

innefattas nödvändig.

Att känna sig ensam ansvarig 

I studie I och III framkommer, att mammorna ibland upplever sig ensamma och isolerade i 

sin situation och att de känner att de har det största ansvaret för allt som rör det sjuka barnet. 

Ett ansvar som ofta omfattar engagemang både dag och natt och medför att mammorna 

känner sig bundna såväl känslomässigt som praktiskt. Även Peterson-Sweeney et al. (2003),

Dickinson och Digman (2002) och Gartland och Day (1999) och Park och Martinsons (1998) 

fann i sina studier att mammor till barn med astma upplevde att de fick ta det största ansvaret 

för vården av barnet med astma. I Park och Martinsons studie uttryckte mammorna dessutom 

att de upplevde ansvaret som en tung börda att bära. Mammorna i studie I och III berättade 

också om en längtan efter stöd och avlastning men sa sig samtidigt ha svårt att helt släppa 

taget om barnet (I). De ansåg inte att människor i deras omgivning alltid hade förståelse och 

kunskap nog för att kunna ta hand om barnet. Mammorna var rädda för att barnet skall få 

besvär med andningen och att de då inte finns till hands. Att inte föräldrar till barn med astma 

alltid upplever förståelse från omgivningen framkommer också i andra studier (Palmer, 2001; 

Trollvik & Severinsson, 2004; Dellve et al., 2001).

Att känna sig ignorerad 

I relation till hälso- och sjukvården berättar mammorna, att trots att de känner sitt barn allra 

bäst, så upplever de ibland att deras kunskaper blir ignorerade (I). Man upplever att 

personalen tar över vården av barnet och inte lyssnar på vad de har att säga. Forskning visar 

att föräldrar anser att stöd och hjälp av hälso- och sjukvården är viktigt, samtidigt som många 

av dem menar att sjukvården brister i det avseendet (Palmer, 2001; Trollviks & Severinssons, 

2004; Maltby et al., 2003). En del föräldrar tycker inte sjukvårdspersonalen tror på vad de 

säger. De lyssnar inte. Att som förälder uppleva sig ensam och inte bekräftad i situationer som 

är förenade med många svåra val och ställningstagande som man inte alltid vet 

konsekvenserna utav, och som ibland är helt avgörande för en annan människas överlevnad, 

skulle ur ett existentialistiskt perspektiv kunna förstås som att de val man gör är förenade med 

en mycket kännbar existentiell fruktan och ångest (jfr Heidegger, 1993, s.236-243).
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Papporna i arbete I beskriver delvis annorlunda upplevelser av att vara förälder till ett barn 

med astma jämfört med mammorna i samma studie. De säger att de i stort sett accepterat livet 

och känner hopp inför framtiden. De berättar också att trots upplevelse av rädsla och 

osäkerhet för vad som kan hända med barnet, så anser de att man måste försöka anpassa sig 

till situationen och inte överdriva allvaret med barnets sjukdom. De upplever att kunskapen 

om sjukdomen är begränsad idag, men eftersom antalet astmasjuka ständigt ökar så har de en 

förhoppning om att framtiden kommer att se annorlunda ut. Läkemedel kommer att utvecklas 

och samhället i övrigt kommer att anpassas till människor med astma så att livet med 

sjukdomen underlättas. Även Clark-Steffen (1993) fann i en studie, där föräldrar till barn med 

cancer ingick, att en del av föräldrarna hade anpassat sig till sjukdomen och såg på livet ur ett 

nytt perspektiv, där de kunde införliva den faktiska verklighet de levde i och se på framtiden 

som en möjlighet. Pappornas hopp inför framtiden kan förstås utifrån det Conrad (1987) 

skriver om att människor har olika strategier att förhålla sig till den osäkerhet som de känner. 

En strategi för att göra osäkerheten hanterbar är att man utvecklar personliga teorier i relation 

till det som bidrar med osäkerheten. Möjligt är att pappornas förtröstan om att forskningen 

kommer att gå framåt och samhället anpassas är en sådan egen teori som de har för att de 

skulle kunna hantera sin osäkerhet. Grootenhuis och Last (1997) fann i en studie, där 

föräldrars anpassning till ett barns cancersjukdom studerades, att positiva förväntningar hade 

samband med mindre känsla av osäkerhet hos föräldrarna.

Mammor och pappor har olika strategier 

I studie I och III framkommer att föräldrarna har olika strategier i att vårda barnet med astma. 

Mammorna beskriver hur de hela tiden försöker skydda och alltid finnas tillgängliga (I, III).

Mammorna skyddar genom att vara på sin vakt och i ständig beredskap och de planerar och 

kontrollerar barnets vardag utifrån sjukdomen. Mammorna berättar också att barnets ålder inte 

har någon betydelse, skyddet kvarstår, om än i andra former, när barnet blir äldre. Att 

föräldrar till barn med astma kontrollerar, planerar och vakar över barnet med astma visas 

också i andra studier (Dellves et al., 2000; Dickinson & Dignam, 2002; Trollvik & 

Severinsson, 2004). Att skydda och finnas tillgänglig för sitt barn kan ses som naturligt och 

som en nödvändig beståndsdel i ett föräldraskap (jfr Ruddick, 1989, s. 18). Ruddick skriver, 

att eftersom barn är sårbara i sin egenskap av att vara barn, så är skyddet och närvaron från 

föräldrarna nödvändigt för att barnet inte ska skada sig eller på annat sätt utsättas för fara (a.a. 

s.79). Det yngre barnet är, enligt Ruddick, ofta mer sårbart än det äldre, men eftersom 
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omständigheterna varierar för varje enskild människa, så är också behovet av skydd och 

närhet individuellt. I studie I berättar pappor om att de försökte frigöra barnet "från 

sjukdomens bojor". De menar att som föräldrar till ett barn med astma måste man hjälpa 

barnet att leva så fritt som möjligt. De är handlingsinriktade och ställer krav på barnet, i syfte 

att hon/han skall få förutsättningar att i framtiden kunna klara sig på egen hand. Papporna 

berättar att de planerar och genomför fysisk träning tillsammans med barnet i syfte att 

förbättra barnets lungkapacitet. De säger också att de litar på barnets egen kapacitet och att de 

ställer krav på barnet att försöka klara situationer på egen hand. Detta kan ses som att 

papporna genom att tro på barnets möjligheter, låter barnet handla självständigt och hjälper på 

så sätt barnet med det som är det mest grundläggande i vårdandet, nämligen att hjälpa den 

andre att växa och utvecklas till en självständig människa (jfr Mayeroff, 1990, s. I).

Att mammor och pappor kan känna och handla på olika sätt i relation till sina kroniskt sjuka 

barn framkommer också i kvantitativa studier (Timko et al., 1992; Brown & Barbarin, 1996; 

Hoekstra-Weebers et al., 1998; Gartland & Day, 1999; Asar & Solomon, 2001; Katz, 2002; 

von Essen et al., 2004). Mammor skattar till exempel, i jämförelse med pappor, lägre 

välbefinnande och rapporterar oftare symtom på depression (Timko et al., 1992; von Essen et 

al., 2004). Mammorna skattar också att de tillbringar mer tid med det sjuka barnet än 

papporna, och att de sköter barnets medicinering (Gartland och Day, 1999), vilket stämmer 

överens med fynden i Brown och Barbarin (1996) studie, där mammor till barn med cancer 

uppger att de tar det största ansvaret för det sjuka barnet. För att hantera det dagliga livet med 

ett barn med diabetes planerar mammor i högre grad än pappor familjens dagliga liv medan 

pappor i högre grad distanserar sig (Asar & Solomon, 2001). Å andra sidan finns uppgifter 

om att mammor och pappor i stort sett använder liknande strategier i det dagliga livet med ett 

kroniskt sjukt barn (Yeh, 2004) och att det råder hög samstämmighet mellan föräldrar när det 

gäller hur de upplever att sjukdomen påverkar deras liv (Knafl & Zoeller, 2000).

Föräldrars livskvalité 

Utifrån ovanstående fynd är det intressant att jämföra resultaten i studie I och III med studie 

II. I de förstnämnda beskriver föräldrarna till ett barn med astma föräldraskapet som kravfyllt 

(I) med en ständig närvaro av osäkerhet (III). Mammor respektive pappor beskriver sina 

känslor och handlingar på olika sätt (I). I studie II skattar föräldrarna sin livskvalité som 

relativt hög och här framkommer få skillnader i upplevelse, som är relaterade till kön eller 
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mellan föräldrar inom samma familj. Syftet med studie II var att beskriva föräldrarnas 

livskvalité utifrån hur barnets sjukdom påverkade deras känslor och aktiviteter. Skattningen 

gjordes i relation till den sista veckan och samtliga barn hade en sådan svårighetsgrad i sin 

astmasjukdom att de krävde medicinering. Att föräldrar till barn med astma skattar sin 

livskvalité som relativt lite påverkad framgår också av andra studier (Wamboldt et al., 1999; 

Reichenberg & Broberg, 2001; Osman et. al, 2001; Erickson et al., 2002; Halterman, 2004).  

En bidragande orsak till föräldrarnas relativa höga skattning av livskvalité (II) kan vara att 

undersökningen gjordes i relation till upplevelser av den sista veckan och att samtliga barn var 

medicinerade och därmed mådde relativt bra och inte i någon större omfattning påverkade 

föräldrarnas livskvalité i negativ riktning. En annan tolkning skulle kunna vara att 

instrumentet inte har sådan känslighet att det diskriminerar mellan föräldrar med högre 

respektive lägre livskvalitet. Svarsfördelningen i de flesta frågorna var starkt snedfördelade åt 

det positiva hållet. Här behövs ytterligare studier. Det skulle också vara intressant att 

undersöka om resultatet skulle se annorlunda ut om föräldrarnas skattningar hade omfattat en 

längre tid än deras upplevelser den sista veckan. Longitudinella studier skulle kunna bidra 

med sådan kunskap. Resultatet i studie II visar också att såväl barnets ålder som sjukdomens 

svårighetsgrad hade betydelse för föräldrarnas skattning av sin livskvalité. Pappor till yngre 

barn skattade lägre livskvalité än de pappor som hade äldre barn och mammor till barn med 

svår astma skattade lägre livskvalité än de mammor som hade barn med lätt eller medelsvår 

astma. Även Reichenberg och Broberg ( 2001), Wamboldt et al. (1999) och Halterman (2004) 

fann att föräldrars skattning av livskvalitet varierar i relation till astmasjukdomens 

svårighetsgrad; föräldrar till barn med svår astma skattar en lägre livskvalité än föräldrar till 

barn med lindrigare sjukdomssymtom. Att sjukdomsgraden har betydelse för föräldrarnas 

livskvalité är ett intressant fynd som stöder fynden från studie III, där mammorna beskriver 

att deras upplevelse av osäkerhet var beroende av barnets aktuella hälsotillstånd. Ju sämre 

barnet var desto mer osäkerhet upplevde mammorna och vise versa. En slutsats blir att 

föräldrarnas skattning av en högre livskvalité har, liksom upplevelsen av mindre osäkerhet, att 

göra med ett bättre hälsotillstånd hos barnet.  
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Att hjälpa tonåringar att erövra livet 

I studie IV beskriver de professionella vårdarna, att syftet med deras arbete med tonåringarna 

med astma är att hjälpa dem att erövra livet. De berättar att tonåringar med astma ofta är 

obefogat begränsade, eftersom andra människor mer eller mindre har varit styrande i deras liv. 

Tonåringarna har, enligt vårdarna, ofta möjligheter som de inte utnyttjar och vårdarna vill 

hjälpa dem att finna och använda dessa. Detta kan förstås som att vårdarna ville hjälpa 

tonåringarna med att "spränga sin instängdhet" och få deras blick att ”se vida omkring” och 

därmed göra världen så rymlig som möjligt (jfr Lögstrup, 1994, s.59). Två av de strategier 

som vårdarna ser som de mest grundläggande för att tonåringarna skall kunna erövra livet är 

att visa respekt och finnas till hands. De försöker att se och behandla varje tonåring utifrån 

dennes förutsättningar och visar att de tror på den enskildes möjligheter. De finns till hands 

för den enskilde tonåringen på hans/hennes på villkor och de tränger sig inte på, det är 

tonåringen som bestämmer takten. Vårdarnas strategier skulle kunna förstås som att de visar 

tonåringarna att de är med och för dem, och känsliga för den enskildes "rytm" (jfr Mayeroff 

(1990, s.56). Att vara känslig för den enskildes rytm innebär enligt Mayeroff att ha förmåga 

att utifrån individuella förutsättningar känna av vad den andre just för tillfället är i behov av. 

Vårdarna visar också att de är känsliga för "rytmen" när de exempelvis situationsanpassar 

undervisning till den enskilde. De betonar betydelsen av att inte överösa tonåringen med 

information utan låta tonåringens behov av kunskap om astmasjukdomen utgå från 

honom/henne själv. Ett exempel på detta visas i samband med att vårdare och tonåringar 

genomför en krävande fysisk aktivitet, där en tonåring får besvär med sin andning och kallar 

på uppmärksamhet. Vårdarna hjälper då tonåringen i fråga med besvären, men tar också 

tillfället i akt att tillsammans diskutera och reflektera över vad som hände rent fysiologiskt 

och också hur tonåringen av egen kraft skulle kunna hantera sådana situationer i framtiden. 

För att hjälpa tonåringarna att erövra livet uppmuntrar också vårdarna tonåringarna att ta eget 

ansvar och att överskrida egna uppsatta gränser för vad som är möjligt. De menar att om 

tonåringarna ges dessa möjligheter så ökar deras självtillit och därmed får de mod att erövra 

nya delar av livet. För att en människa ska kunna växa och utvecklas och bli sig själv så måste 

hon ha mod att ta risker och våga närma sig det okända och hon måste själv tillåtas att 

bestämma riktningen, en insikt vilken reflekteras av vårdarnas förhållningssätt (jfr Mayeroff, 

1990, s.27). 
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Att ”hoppa in” och att ”hoppa före” 

Såväl föräldrarnas (I, II) som vårdarnas strategier (IV) skulle ur ett existentialistiskt 

perspektiv kunna ses som olika sätt att förhålla sig till existentialen "omsorg" (jfr Heidegger, 

1993, s. 160-162). Enligt Heidegger (1993, s.160-162) är omvårdnad av den andre ett uttryck 

för omsorg. Omvårdnaden kan anta såväl positiva som negativa uttryck. Den positiva 

omvårdnaden har enligt Heidegger två extrema möjligheter. Den ena möjligheten innebär att 

ta över omsorgen och därmed sätta sig in i den andres ställe, det vill säga ”hoppa in” i den 

andres ställe. Sådan omvårdnad handlar om att för ett tag överta omvårdnaden av den andre 

och kan enligt Heidegger (1993) bli styrande och göra den vårdade beroende, eftersom man 

övertar dennes ansvar för sin egen omvårdnad. Den andra extrema möjligheten av omvårdnad 

innebär att man istället för att ”hoppa in” i den andres ställe ”hoppar före” den andre. Sådan 

omvårdnad syftar till att hjälpa den andre att överta och därmed ta ansvar för sin egen 

omvårdnad och kan på så sätt bli befriande. Mellan dessa två extrema möjligheter av 

omvårdnad förekommer en mängd varianter i det dagliga livet. Såväl föräldrarnas som 

vårdarnas omvårdande strategier skulle kunna uppfattas som att de rör sig på kontinuumet att 

”hoppa in” och ”hoppa före” i vården av barnet. Mammornas beskrivning av att de skyddar, 

kontrollerar och alltid finns tillgänglig för barnet (I, III) skulle ur detta perspektiv kunna 

förstås som om de mer "hoppar in", medan pappornas beskrivning av att de ställer krav och 

försöker frigöra barnet (I), liksom vårdarnas strategier som syftar till att hjälpa tonåringarna 

att erövra livet (IV) mer är att "hoppa före". Möjligt är att "hoppa in" och "hoppa före" utgör 

varandras förutsättningar och tillsammans utgör en dialektisk process mellan två motsatser, 

som åstadkommer en syntes (jfr Hegel, 1973 s. 98-105) i vilken barnet ges nödvändiga 

förutsättningar för att utvecklas till en självständig människa.  

Vårdarna i studie IV arbetade med tonåringar, vilket kan ha bidragit till att de i stor 

omfattning "hoppade före" i syfte att hjälpa dem att själva ta ansvar för sin sjukdom. Tonåren 

är en period i livet som på många sätt är utmanande, då man befinner sig i en period mellan 

att vara barn och vuxen. Under denna period förväntas man utveckla sin självständighet, ta ett 

allt större ansvar i livet och också frigöra sig från sina föräldrar (jfr O´Dougherty & Brown, 

1990, s.342). Det skulle därför vara att intressant att studera vårdares förhållningssätt 

gentemot yngre barn för att förstå vad som är ålders- respektive diagnosrelaterade strategier. 
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Professionella vårdares betydelse 

Eftersom astma är en sjukdom där föräldrarnas vård och omsorg inte alltid är tillräcklig, utan 

som i de flesta fall även kräver professionell vård och behandling, är det intressant att 

diskutera på vilket sätt resultatet studie IV skulle kunna bidra med kunskap som kunde 

underlätta för berörda föräldrar och barn. Ett välkänt problem är att tonåringar med astma 

ibland avstår från att följa den rådgivning och de läkemedelsordinationer de fått (Buston & 

Wood, 1999; Kyngäs 1999; Sundell, 1999; Björkstén, 2000; Kyngäs et al., 2000; Couriel, 

2003; Mc Quaid et al., 2003; Penza-Clyve et al., 2004). Fynden i Kyngäs undersökning 

(1999) visar att hög motivation, en stark känsla av normalitet, stöd från föräldrar och vårdare, 

en positiv attityd gentemot sjukdomen och dess behandling samt ingen rädsla för 

komplikationer är signifikant relaterade till god följsamhet till föreslagen behandling. 

Liknande fynd framkommer i en annan studie av Kyngäs (2000) där den variabel som var 

starkast relaterad till god följsamhet var stöd från vårdare. Utifrån dessa resultat hävdar 

Kyngäs (2000) att en god relation mellan föräldrar, tonåringar och vårdare ökar 

förutsättningarna för att tonåringar med astma skall acceptera och införliva de 

behandlingsrutiner som deras sjukdom kräver. Resultaten från studie IV kan användas som 

kunskap om hur man som vårdare i mötet med tonåringar med astma kan stödja och motivera 

dem att självständigt ta ansvar för sin sjukdom och sitt liv. På så sätt skulle förutsättningarna 

kunna öka för att såväl tonåringarnas som föräldrarnas liv med sjukdomen skulle kunna 

underlättas. Emellertid, eftersom denna avhandling endast innefattar hur ett begränsat antal 

vårdare arbetar med tonåringar, och inte heller omfattar vårdares strategier i arbete med yngre 

barn, är ytterligare forskning inom detta område nödvändig.  

Att förstå fynden ur ett genusteoretiskt perspektiv 

I studie I framkom skillnader i mammornas och pappornas beskrivningar av känslor och 

handlingar i relation till barnet med astma. Fynden i studie IV visar också att professionella 

vårdare i viss mån förhåller sig olika till flickor respektive pojkar. För att fördjupa förståelsen 

för dessa fynd så kan ett genusteoretiskt perspektiv anläggas där resultaten förstås utifrån 

Hirdmans (2001) tänkande kring könen som två olika könsstereotyper, den manliga (A) och 

den kvinnliga (B). Dessa stereotyper innefattar olika beteenden, attityder och egenskaper som 

är kopplade till det biologiska könet. Stereotyperna kan ses som ett strukturellt tvång som 

båda könen mer eller mindre tyngs under, det vill säga både män och kvinnor förväntas att 

vara på speciella sätt utifrån sitt biologiska kön. 
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Som tidigare nämnts berättar papporna i studie I att de vill frigöra barnet ifrån sjukdomen för 

att de skall kunna leva ett så självständigt och normalt liv som möjligt. De ställer också krav 

på barnen att klara av situationer på egen hand. De berättar att de till exempel uppmuntrar 

barnen att till exempel ensam ta bussen utan att någon vuxen skall vara med. De planerar och 

genomför också fysisk träning med barnet för att barnets lungkapacitet skall förbättras.. 

Pappan tror också på barnets framtid och berättar att de i stort har accepterat sin livssituation. 

De beskriver det som att man måste anpassa sig och göra det bästa av situationen. De litar på 

såväl barnets som andra människors kompetens i att ta hand om det som rör sjukdomen. 

Papporna hävdar att har man gett andra människor klara instruktioner och därmed lämnat över 

ansvaret så är det ingen ide att oroa sig, eftersom oro bara förvärrar situationen. De hävdar 

också att de ser möjligheter och inte överdriver sjukdomens allvar och de anser att barnet har 

alla chanser att lyckas trots sjukdomen.  

Mammorna i studie I och III berättar om att de är på vakt och i ständig beredskap och 

skyddar och kontrollerar. De berättar att de ibland har svårt att släppa taget om barnet och de 

vill ständigt vara tillgängliga. De längtar efter avlastning men tycker samtidigt att det är svårt 

att helt släppa taget om barnet, då de inte helt litar på att andra har tillräcklig kompetens för 

att ta hand om barnet (I). Mammorna känner vemod och oro och bekymmer inför framtiden 

när det gäller till exempel barnets framtida yrkesval och eventuella biverkningar av läkemedel 

(I). Dessutom berättar en del mammor att de känner oro inför sin egen framtid när barnet kan 

ta hand om sig själv och deras uppdrag är över. De menar sig ta fullständigt ansvar för barnet, 

vilket medför att de ibland upplever sig bundna såväl praktiskt som känslomässigt och att 

livet kan kännas enformigt. De upplever också krav från samhället på att de måste klara av att 

ta hand om barnet och de hävdar också att som mamma är man bäst på detta (I).

En tolkning av de fynd som redovisats ovan är att papporna uppträder mer rationellt och är 

riktade mot det offentliga rummet (samhället) medan mammorna uppträder mer emotionellt 

och är riktade mot det privata rummet (hemmet) (jfr Hirdman, 2001, s.48, 84-90). Enligt 

Hirdman förväntas den manliga stereotypen vara mer rationell, medan den kvinnliga 

stereotypen förväntas vara mer känslosam. Den grundläggande positionen för den manliga 

stereotypen är att vara utåtriktad, den som står för försörjning och omhändertagande av 

kvinnan. Den kvinnliga stereotypen däremot är mer omsorgsinriktad och tar hand om barn 

och hem.  
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En pappa i studie (I) uppfattar skillnaderna mellan mammor och pappor som naturliga och 

nödvändiga när man är förälder till ett barn med astma:  

Ja, egentligen jag tror att jag som en man och som en pappa…jag för exempel, jag tror och vad ska man säga, 

mer rationell. Ja, jag tror att jag är mer rationell…Med andra ord, jag tror att mammor är mer emotionella, de 

tänker mer på känslor, mer på…det betyder inte att rationellt tänkande är viktigare, därför att jag tycker att det är 

extremt viktigt att det existerar både ett rationellt och ett emotionellt tänkande i relation till barnet. 

I studie IV observerades att vårdare i viss mån förhöll sig olika till flickor respektive pojkar. 

Studien visar bland annat att vårdarna strävade efter att öka pojkarnas reflektionsförmåga med 

hjälp av bland annat lättförståeliga metaforer som hade en tydlig manlig karaktär. Till flickor 

används istället vanligtvis ren fakta. Dessutom observerades att vårdarna var mer tydliga i 

sina råd till pojkarna och visade i direkt anslutning till råden hur de praktiskt skulle gå 

tillväga. Handledning av pojkar skedde dessutom i stor utsträckning individuellt. Flickorna 

handleddes däremot oftare i grupp. Flickorna uppmuntrades att reflektera tillsammans och ge 

varandra tips. Detta skulle kunna förstås som att pojkar ses som mer mångfacetterade och 

flickor som enklare (jfr Hirdman, 2001 s.51-52). Enligt Hirdman (2001) kan inte mannen 

fångas in under en beskrivning eftersom han ses som mångfacetterad och differentierad (a.a. 

s.51-52). Kvinnan ses som en kontrast till mannen (a.a. s.71) och är därmed enklare, mer 

statisk och i och med detta mer generaliserbar. Mannen är dessutom i högre utsträckning 

fostrad till oberoende medan kvinnan i högre utsträckning är fostrad till lydnad och till att ha 

omsorg om den andre. Att pojkar oftare möttes individuellt kan tydas som att de ses som mer 

mångfacetterade och därmed är det nödvändigt att möta var och en enskilt och dessutom 

använda olika strategier för att de skall kunna utvecklas till oberoende män. Att flickor 

däremot ofta handleds i grupp och uppmuntras till att tillsammans hjälpa och stötta varandra 

tyder på att de ses som ”enklare", mer generaliserbara och mer benägna att ha omsorg om den 

andre.

Med denna tolkning finns en risk att manifestera olikheter mellan män och kvinnor. Samhället 

är dock så impregnerat av ett könsstereotypt tänkande, vilket på många sätt tynger såväl män 

som kvinnor, att detta måste problematiseras. Genom att stereotyperna på så sätt exponeras 

finns möjligheten att de förlorar sin kraft. Ett sätt att förändra stereotypa genuskontrakt är att 

utmana föreställningarna om manligt och kvinnligt (jfr Hirdman, 2001 s.6; Holm, 1993, 

s.157). Utmaningen består i att bejaka dessa föreställningar och att skaffa sig kunskap för att 
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kunna ifrågasätta. Hirdman menar också att man ständigt måste ifrågasätta sina egna 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt. Därför måste tolkningen ses i ljuset av den 

tankestil som är rådande och som därmed har påverkat ens sätt att tänka. Naturligtvis är även 

författaren till föreliggande arbete fångad i ett könsstereotypt tankesätt som kan ha påverkat 

förståelsen av resultatet. För att få ytterligare förståelse för de olikheter mellan könen som 

avspeglas i denna avhandling vore det också intressant att undersöka hur ensamstående 

mammor och pappor till astmasjuka barn förhåller sig till sina barn.

Kliniska implikationer 

Denna avhandling visar på betydelsen av att vårdare som möter barn med astma och deras 

föräldrar reflekterar över vad det kan innebära att vara förälder till ett astmasjukt barn. Av stor 

betydelse är att professionella vårdare är medvetna om att den osäkerhet som föräldrar till 

barn med astma kan uppleva och reflekterar över vad den kan betyda för föräldrarna och på 

vilket sätt de som vårdare kan vara behjälpliga. Av stort värde är också att reflektera över och 

ha handlingsberedskap för det faktum att mammor upplever att de tar ett stort och betungande 

ansvar för det sjuka barnet och ibland har svårt att släppa taget, då de känner att de inte litar 

på omgivningens kompetens och även känner att hälso- och sjukvårdspersonal ibland 

ignorerar de kunskaper de har om barnet.  

Då ett barns astmasjukdom kan komma att påverka samtliga familjemedlemmar är det också 

av stort värde att begrunda betydelsen av att låta vården innefatta hela familjen. Målet bör 

vara en vård som beaktar den enskilde som individ men också som medlem i en familj. 

Då mammor respektive pappor beskriver olika sätt att förhålla sig till barnet med astma är det 

också betydelsefullt att som vårdare reflektera över vad detta betyder för den enskilde 

föräldern och på vilka sätt hälso- och sjukvården kan vara behjälplig i att upprätthålla den 

balans mellan skyddande och frigörande som föräldrarna tycks ha i vården av sitt sjuka barn. 

Kanske är det intressant för vårdare att reflektera över fynden utifrån begreppet ”modrande” 

(Holm, 1993). Modrande är det samspel och de aktiviteter som är nödvändiga för att ett barn 

skall överleva, växa och utvecklas och innefattar därmed såväl skyddande som frigörande. 

Modrandet är inte bundet till biologiskt kön utan till den sociala rollen att ta hand om ett barn. 

Därmed kan modrande anammas av såväl kvinnor som män (jfr a.a. s.147-157; 251-252). 
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Det är också angeläget att som vårdare reflektera över hur man förhåller sig i mötet med 

flickor respektive pojkar med astma. Av stort värde är också att ha handlingsberedskap i 

mötet med tonåringar som har astma. En handlingsberedskap som bör innefatta såväl 

kunskap, flexibilitet som kompromissvilja i syfte att få den enskilde tonåringen att medverka i 

behandlingen och ta ett eget ansvar för sitt liv med sjukdomen.  
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SUMMARY IN ENGLISH

Asthma is one of the most common chronic diseases world-wide and constitutes a 

considerable health problem among children, with high and increasing prevalence in many 

countries. Studies show that being a parent of a child with asthma can be associated with 

intense and overwhelming feelings, extra work, and family life can in different ways be 

affected. As asthma is a disease, which often calls for professional care and treatment 

professional caregivers have an important role in helping these children and their parents. It is 

a challenge to care for children of all ages, but research shows that the challenge will increase 

when the child is a teenager.

The overall aim of this thesis is, from the point of view of parents of a child with asthma, to 

describe meanings of being a parent, parents’ quality of life, and to describe how family 

relations are influenced by their child’s asthma disease. The aim is also to increase the 

understanding of what strategies professional caregivers use in their practical work with 

teenagers suffering from asthma. The study is based on four papers with the following 

specific aims: 

Paper I To describe meanings of being a parent of a child with asthma.  

Paper II To investigate how Swedish mothers and fathers of children with asthma experience 

their quality of life, and to investigate whether there are differences concerning quality of life 

between mothers and fathers within the same family. The purpose is also to investigate 

possible connections between their quality of life and background variables.

Paper III 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 the 

family relations. The aim is also to relate the findings in a provisional grounded theory. 

Paper IV To describe professional caregivers’ strategies in their work with teenagers with 

asthma. 

Informants in the three qualitative studies were 17 mothers and 12 fathers of children with 

asthma (I, III) and seven professional caregivers (IV). Informants in the quantitative study 

were 371 parents of children with asthma (57% mothers and 43% fathers), who were 

consecutively selected (II).
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The data collections were undertaken by means of interviews (I, III, IV), questionnaires (II)

and observations (IV). The observational and interview data in study IV were collected at a 

camp for teenagers with asthma.  

The data was analysed by means of a phenomenological-hermeneutic method (I), grounded 

theory (III, IV), and statistics (II).

A meaning of being a parent of a child with asthma is to live a strenuous life and to fear that 

the child might die during a severe asthma attack. The parents’ actions involve both 

protecting and liberating and their feelings involve sadness as well as acceptance. In most 

cases the mothers act in a protecting manner and they express feelings of sadness. On the 

other hand, the fathers act in a liberating manner and express feelings of acceptance (I). 

Besides, the core concern in families of a child with asthma was found to be disease-

engendered uncertainty. The mothers describe that feelings of uncertainty always are present 

owing to the unpredictability of the disease. These feelings make the mothers more or less 

available for family members and thereby these feelings will affect family relations. For the 

child with asthma the mothers’ experience that they are always available, and the mother-

child relationships are characterized by control and tight bonds. The mothers’ constant 

availability for the child with asthma is experienced to lead to a decreased availability for 

other family members and theses relationships are characterised by feelings of being forsaken 

and lack of understanding (III). However, when parents of children with asthma estimate 

their quality of life by a questionnaire, they estimate it as comparatively high. In the same 

family the parents scoring of separate items was to a large extent very similar. A significant 

association was found between parents’ estimating a lower quality of life and living in the 

north of Sweden. There were also significant associations between fathers’ estimating a lower 

quality of life and having a child younger than 13 years of age, as well as between mothers’ 

lower quality of life and having a child with severe asthma (II).

When observing and interviewing caregivers at the asthma camp, the results show that 

professional caregivers’ central concern is to assist teenagers with asthma to conquer life. 

This central concern gives rise to five strategies: showing respect, being at hand, promoting 

personal sense of responsibility, promoting exceeding boundaries, and promoting reflections. 

In professional caregivers’ attempt to assist teenagers to conquer life some differences are 

seen in the way they support boys and girls (IV).
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One conclusion drawn from this thesis is that being a parent of a child with asthma involves 

feelings of uncertainty. In meeting these parents, caregivers should reflect upon these feelings 

and consider how the parents could be assisted. It is also of great value to reflect upon and 

consider the fact that the mothers describe that they take a burdensome responsibility and 

sometimes have difficulties in releasing their hold of the child, as they do not trust the 

competence of relatives and friends. Furthermore they feel that professional caregivers do not 

always take notice of the mothers’ knowledge. As mothers and fathers describe different 

attitudes in relation to the care of the child, it is also important to reflect upon how 

professional caregivers can assist the balance between the mothers’ protecting and the fathers’ 

liberating attitudes. It may be interesting to shed light on the balance between protecting and 

liberating by bringing Holm’s (1993) description of “mothering” into focus. Mothering is the 

teamwork and the activities, which are necessary for a child’s survival, growth and 

development and involves, according to Holm, protecting as well as liberating. Mothering is 

not bound to sex, but to the social role in taking care of a child. Thus, mothering can be 

performed by women as well as by men.  

It is also important for professional caregivers to reflect upon how they meet teenaged girls 

and boys with asthma respectively, and to take their needs and understanding of the situation 

into consideration. 
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