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SAMMANFATTNING 
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa upplevelsen av tillfällig sjukdom 

och innebörden i sjukvårdsrädsla genom barns egna berättelser. Totalt 22 barn 

och ungdomar har förmedlat sina upplevelser i samband med sjukdom och 

sjukvård. Sju barn i åldern 7-10 år (I) och fem barn i åldern 11-18 år (II) har 

berättat om sina upplevelser av att vara tillfälligt sjuk. En 2-årig pojke (III) och 

9 barn i åldern 7-11 (IV) har i lek och samtal berättat om sina upplevelser av att 

vara rädd i samband med sjukvård. Datainsamlingen har skett genom intervjuer i 

samtalsform som spelats in på band, deltagande observation och lek som har 

videoinspelats. Datamaterialet har analyserats med tematisk kvalitativ 

innehållsanalys (I, II) respektive fenomenologisk hermeneutisk metod (III, IV). 

 

Sjukdomsupplevelsen hos barn i åldern 7-10 år visade sig vara färgad av deras 

egen föreställningsvärld. Fantasi och verklighet samexisterade och 

upplevelserna var kontrastrika. I berättelserna sammanfogades motsägelsefulla 

erfarenheter som att vara rädd/tillitsfull, ledsen/ha det mysigt och bli sårad/ha 

kul (I). I åldern 11–18 år innebar den tillfälliga sjukdomsupplevelsen att känna 

sig vilsen i både den egna kroppen och känslorna (II). För denna åldersgrupp 

tycktes sjukdomen betyda att såväl deras egen kropp som omgivningen gjorde 

dem illa. Upplevelsen av att vara sjuk kunde innebära att man ville fly (I) och att 

man behövde omsorg både från sig själv och från andra (II).  

 

Innebörden i att vara rädd i samband med sjukvård är att uppleva sjukvården 

som farlig (III), och att känna sig hotad som av ett monster (IV). I rädslan 

strävar barn efter att vara uppriktiga och kommunicera sin rädsla eller leva upp 

till ett krav på att vara duktig och dölja den (III). Det finns dock möjliga vägar 

ur rädslan. I berättelser, lek och fantasi kan barn uttrycka, utforska och 

övervinna rädslan (III, IV). När barn är rädda vill de dela sin upplevelse med 

andra, bli bemötta som den person de är och bli varsamt hanterad (III). Att 
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uttrycka rädsla är en gåva av tillit som väntar på att bli mottagen (III) och då 

sjukvårdspersonalen låter sig beröras av barnets uttryck kan detta öppna för att 

förändra barns upplevelse av vården (IV). När barn uttrycker sina upplevelser 

kan detta tas emot som en inbjudan att dela deras upplevelse och därmed kan 

innebörden i omvårdnad av barn få bli att ta emot den ”gästfrihet” som barnets 

inbjudan innebär. Om vi tar emot denna inbjudan kan det öppna för att 

övervinna rädsla och svårigheter på ett sätt som barnet kan känna sig 

hemmastadd med. I en kreativ relation mellan sjuka barn och sjukvårdspersonal 

kan det bli möjligt att övervinna de svårigheter som sjukdom och sjukvård kan 

innebära. 

 

 

Nyckelord: Barn, ungdom, sjukdomsupplevelse, rädsla, fenomenologisk 

hermeneutik 
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ABSTRACT 
The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and 

the meaning of fear of medical care through children’s narratives.  

 

A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated 

through play and conversation their experiences of illness and of their fear of 

contact with medical care. The data were analysed using thematic qualitative 

content analysis and the phenomenological hermeneutic method.  

 

In childhood, the experience of being ill seems to vary with the child’s age. At 

the ages of 7 to 10 years, the child’s way of thinking can colour the experience; 

imagination can produce both problems and opportunities. Children seem to 

combine imagination and reality, and contrasts in the experience coexist such as 

being scared/confident, sad/cosy and hurt/having fun. At the age of 11 to 18, 

being ill seemed to imply being lost, hurt and in need of comfort from 

themselves and others. Medical care can be frightening to children and what is 

fearful can differ with age. To a 2-year-old child, medical care seemed to be 

dangerous; to children aged 7 to 11 years, it seemed threatening, like a monster. 

To the 2-year-old child, there seemed to be a conflict between, on the one hand, 

living up to expectations by ‘being good’ and hiding their feelings or, on the 

other hand, communicating their fear.  

 

The narrations by children in the 7–11 year age group, point to the importance 

of empathy when caring for children, i.e., to be receptive of the child’s fear in 

order to help the child through and out of the fear. To be afraid for a two-year-

old was to have one’s trust broken yet still be searching for a trustful 

relationship. However, if the child is received along with the fear, this opened up 

an opportunity for the child to develop courage and to gain control over the fear 

when under gentle care.  
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The results of this research revealed the possibility of using play to create stories 

in a creative relationship with the child. To express one’s inner feeling is a gift 

of trust, a gift of hospitality. Thus when caring for children we can be the ones 

who are receiving that gift. We can accept the offer of being a guest in the 

child’s world. 

 
Key words: Child, adolescent, illness, medical fear, experiences, narration, 
qualitative method. 
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BAKGRUND 
Barns särskilda förutsättningar 

Upplevelsen av sjukdom och sjukvård influeras av den unika livssituation var 

och en befinner sig i, av tankar, fantasier, tidigare erfarenheter samt 

föreställningar om sig själv och andra (Toombs, 1992). För barn innebär ålder 

och utvecklingsstadium helt olika förutsättningar för att förstå sjukdom och 

sjukvård (Eiser, 1985). Barndomen är en period av intensiv förändring och 

utveckling som kan förstås utifrån olika teorier om kognitiv utveckling 

(Vygotski, 1962; Piaget, & Inhelder, 1969), psykosocial utveckling (Erikson, 

1997), utveckling av helhetsförståelse av inre och yttre upplevelser genom lek 

och fantasier (Winnicott, 1971), utveckling av anknytning och självständighet 

(Bowlby, 1971) och om utveckling till ett berättande själv (Stern, 2000).  

 

Piaget beskriver barns kognitiva utveckling i kvalitativt åtskilda stadier av 

tänkande, minne, begreppsbildning och varseblivning. Den kognitiva 

utvecklingen inleds med det sensomotoriska stadiet för att i 2-7 års ålder avlösas 

av det pre-operativa stadiet för att senare vid 7-11 års ålder övergå till de 

konkreta operationernas stadium. De formella operationernas stadium infinner 

sig omkring 11 års ålder och innebär en vuxen kognitiv nivå (Piaget, & Inhelder, 

1969). Bibace, Walsh (1980) och Eiser (1985) har kunnat visa att barns 

förståelse av sjukdom respektive hälsa (Natapoff, 1982) utvecklas enligt Piagets 

kognitiva stadier. Denna kunskap har på många sätt influerat pediatrisk 

omvårdnad (Pölkki, Pietilä, & Rissanen, 1999; Månsson, 2004).  Dock 

instämmer inte alla i dessa Piaget-inspirerade teorier om barns förståelse av 

sjukdom. Crisp, Ungerer och Goodnow (1996) visar att även barnets egen 

erfarenhet av sjukdom influerar förståelsen av sjukdom. Rushforth (1999) 

framhåller barns kompetens att i samspel med vuxna utveckla sin förståelse av 

sjukdom och sjukvård. Vuxna kan ge förklaringar som hjälper barnen att förstå 

mer än vad de själva kan komma fram till utifrån sin kognitiva mognad. 
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Gemensamt instämmer de flesta teorier om barns utveckling i att åldern har 

betydelse för hur barn förstår sin tillvaro. 

 

En faktor av betydelse för barns upplevelse av sjukdom och sjukvård är rädsla. 

Rädsla uppmärksammar oss på det som hotar (Aristoteles, 1993) och är 

vanligare hos barn än hos vuxna, men får mindre utrymme ju äldre barnet blir 

(Gullone, King, & Ollendick, 2001). Det som väcker rädslan kan likaväl härröra 

från verklighet som fantasi, men reaktionen förstås som en nödvändig och 

anpassande aspekt i människors liv (Gullone, 2000). Rädslan gör det möjligt att 

undvika eller besegra faran men kan även hindra oss från att göra det som är bra 

för oss (Damasio, 2003). Ibland får rädslan ett alltför stort utrymme, och blir ett 

handikapp i barnets liv och kan därför behöva behandlas (Ollendick, King, & 

Muris, 2002).  

 

Vad barn är rädda för förändras under deras uppväxt (Muris, m fl 2003). Av 

betydelse för barns upplevelse av sjukvård är att de redan så tidigt som vid 6 

månaders ålder kan minnas tidigare smärtsamma upplevelser (Young, 2005) och 

känna sig rädda för sjukvårdspersonal (Bowlby, 1975). Kroppslig skada, 

sjukdom och död är skrämmande för barn redan från 4 års ålder (Gullone, King, 

& Ollendick, 2001).  

 
Barn är i den mest vidsträckta och ödesdigra mening utelämnade åt andra 

(Løgstrup, 1992). Deras autonomi är oftast svag och möjligheten att uttrycka sin 

vilja och förmågan att överblicka konsekvenserna av egna beslut är stadd under 

utveckling. En svag autonomi medför att deras integritet är utsatt. I sjukvården 

innebär detta att de vuxna runt barnet, i första hand föräldrarna, får till uppgift 

att säkerställa att barnets integritet respekteras (Bishofberger, 2004). Det kan 

råda oenighet mellan professionella och föräldrar om vad som är bäst för barnet 

(Darbyshire, 1994) samtidigt som beslutsfattandet oftast hamnar hos de 
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professionella (Hallström, & Elander, 2004). Även barnen själva har önskemål 

om att i högre grad få vara delaktiga i beslut som rör vård och behandling 

(Coyne, 2006). 

 

Sjukdom och sjukvård ur olika perspektiv 

De människor som möts i sjukvården har olika erfarenheter av sjukdom. Medan 

den sjuke bär med sig subjektiva förnimmelser av lidande och förändrat liv, kan 

den professionelle intressera sig mer för objektiva, verifierbara och mätbara 

symtom. Dessa olika perspektiv kan försvåra kommunikationen mellan den som 

får och den som ger vård (Toombs, 1992). Sjukvårdens teknologiska framsteg 

har fått stor betydelse för information om människors hälsotillstånd men 

samtidigt har de egna berättelserna fått mindre avgörande betydelse. Att inte ta 

till vara människors erfarenheter kan ge en ofullständig bild av sjukdom och 

sjukvård. Olika perspektiv, professionellas såväl som patienters och anhörigas är 

värdefulla informationskällor om vårdens vardag (Mishler, 2005). 

 

Sjukdom och sjukvård i barndomen ur vuxnas perspektiv  

I barnsjukvård och sjukdom samspelar föräldrar och professionella kring det 

sjuka barnet. De professionellas perspektiv har undersökts ur olika professioners 

synvinkel och gemensamt förmedlar dessa att vård av sjuka barn är starkt 

känslomässigt engagerande. I intervjuer betonas att en tillitsfull relation både 

med de sjuka barnen (Bricher, 1999) och deras föräldrar är avgörande för att ge 

god omvårdnad (Ford, & Turner, 2001) och då föräldrarna inte finns med eller 

inte engagerar sig blir samspelet med det sjuka barnet lidande (Livesley, 2005). 

 

I vården av de svårast sjuka och funktionshindrade barnen framstod 

engagemanget som en ännu viktigare komponent. I relationen till svårt sjuka 

barn och deras familjer sträckte sig vårdpersonalen ofta längre i sin omsorg än 

annars, men kände ändå samvetskval över att inte hinna ge dessa barn den tid 
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och omsorg de behövde (Ford, & Turner, 2001). Det fanns en beredskap för att 

ge bästa stöd i kriser och samtidigt vara en trygg kraft i familjens oro för barnet 

(Meiers, & Tomlinson, 2003). Förmågan att inse barnens betydelsefullhet för 

föräldrarna, verkar vara en förutsättning för att stödja funktionshindrade barns 

föräldrar. En ödmjuk inställning till föräldrarnas kompetens och omsorg om 

barnet var också betydelsefullt för att kunna ge stöd (Lindblad, Rasmussen, & 

Sandman, 2005a). I studier om etiskt svåra situationer i norsk barnsjukvård 

visade sig vissa olikheter mellan olika professioner men också i viss mån mellan 

kvinnor och män. För både manliga och kvinnliga sjuksköterskor var en nära 

relation till svårt sjuka barn och deras föräldrar en förutsättning för att möta 

barnens behov (Sørlie, Jansson, & Norberg, 2003; Sørlie, Lindseth, Førde, & 

Norberg, 2003). De manliga barnläkarna framhöll vikten av distans till patienten 

men såg ändå sjuksköterskornas engagemang som en tillgång vid svåra etiska 

situationer (Sørlie, Førde, Lindseth, & Norberg, 2001). De kvinnliga barnläkarna 

uppskattade sjuksköterskornas emotionella kompetens men kände sig kritiserade 

av sjuksköterskorna vid de svåra etiska ställningstaganden som läkarrollen 

medförde (Sørlie, Lindseth, Udén, & Norberg, 2000).  

 

Då vården av sjuka barn belystes ur föräldrars perspektiv visade det sig att det 

var en självklarhet för föräldrar att ha omsorg om sina barn även när de var 

inlagda på sjukhus. Föräldrar berättade att de engagerade sig, kände ansvar och 

ängslades, vakade över sina barn och fungerade som deras advokater. Samtidigt 

innebar sjukhusmiljön en stor förändring i familjelivets förutsättningar. Där var 

trångt, obekvämt och mycket att anpassa sig till (Dudley, & Carr, 2004). 

Föräldraskapet förändrades genom att den vardagliga omsorgen om barnet kom i 

offentlighet och föräldrarna kände sig osäkra och bedömda (Darbyshire, 1994). 

De praktiska svårigheterna med sjukhusvård medförde att många föräldrar 

föredrog hemsjukvård och ansåg att de kunde ta hand om sitt sjuka barn bättre 

hemma än på sjukhuset (Sartain, m fl 2001).  
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Hur allvarligt sjukt barnet är och hur ofta barnet behöver kontakt med sjukhuset 

påverkar föräldrars upplevelse av vården. Kvaliteten på omvårdnad och 

medicinsk vård kom i förgrunden då barnen var allvarligt sjuka, medan 

information och tillgänglighet hade större betydelse då barnen vårdades för 

mindre allvarliga sjukdomar av tillfällig karaktär (Ygge, & Arnetz, 2001).  

 

När ens barn blir sjukt ställs tillvaron på ända; osäkerhet råder, chock och oro 

dominerar (Dudley, & Carr, 2004). Barnets tillstånd kan variera från stund till 

stund och leda till att familjemedlemmarna fruktar för barnets liv vilket gör dem 

mycket sårbara. I en sådan utsatt situation kan det vara en lättnad att få vara 

beroende av vårdpersonalens stöd (Meiers, & Tomlinson, 2003). Särskilt i 

början, när barnet just fått en allvarlig diagnos, var föräldrar i stort behov av stöd 

från professionella vårdgivare (Nuutila, & Salanterä, 2006; Coffey, 2006).  

 

Forskning visar att föräldrar till barn med långvarig sjukdom upplever livet som 

en börda med oro för barnet och kamp för att överleva som familj (Coffey, 

2006) men föräldrar kan också känna stor tacksamhet över att trots allt få 

behålla sitt barn, en tacksamhet över att få vara förälder till detta speciella barn 

(Lindblad, 2006). Englund, Rydström och Norberg (2001) fann att mammor och 

pappor betonade olika sidor av föräldraskapet i omsorgen av barn med astma. 

Mammor berättade att de var på sin vakt och i ständig beredskap för att skydda 

sitt barn. De sörjde över att barnet inte var friskt och inte kunde leva som andra 

barn. Papporna såg snarare som sin uppgift att frigöra barnet från sjukdomens 

begränsningar. De var mera hoppfulla inför framtiden.  

 

Relationen till vårdpersonalen har stor betydelse för föräldrar till sjuka barn. Att 

bli uppmärksammad som person var ett stöd för föräldrar till barn med 

funktionshinder (Lindblad, Rasmussen, & Sandman, 2005b). Föräldrarna fick 
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tillgång till sin egen styrka när sjuksköterskorna bekräftade dem och delade 

deras upplevelse (Darbyshire, 1994). Däremot upplevde föräldrar dålig 

omvårdnad när de inte kände sig sedda och ingen frågade efter hur de hade det 

(Darbyshire, 1994; Sartain, m fl 2001). Gasquoine (2005) fann att mammor 

upplevde omsorg när sjuksköterskor lärde känna dem. De kände sig trygga när 

sjuksköterskor visade att de brydde sig om deras barn och tyckte om dem. Vid 

långvariga sjukdomstillstånd hos barnen förändrades behovet av stöd med tiden. 

Efter ett tag blev föräldrarna mer säkra i vården av sitt barn. Den första tidens 

beroende avtog och de behövde istället bli uppskattade för sin kompetens 

(Nuutila, & Salanterä, 2006).  

 

Tillförlitligheten i att få upplysningar om barns upplevelser genom vuxna har 

varit föremål för utvärdering. Det har visat sig att skattning av livskvalitet till 

viss del stämmer överens mellan barn och föräldrar men att föräldrar tenderar att 

underskatta sjuka barns och överskatta friska barns livskvalitet jämfört med 

barns egna skattningar (Russel, Hudson, Long, & Phipps, 2006). Barns egen 

skattning av smärta anses ha klart större tillförlitlighet än både föräldrars och 

personals (Chambers, m fl 1998; VanDijk, m fl 2002). 

 

Sjukdom och sjukvård ur barns eget perspektiv  

Barns upplevelser av sjukdom har främst undersökts gällande långvariga 

sjukdomstillstånd. Det som framträder som ett gemensamt problem för dessa 

barn och ungdomar är att de känner sig utestängda från det vanliga livet. Att t ex 

ha astma innebar inskränkningar och förbud (Yoos, & McMullen, 1996) och 

cancersjukdom begränsade och utestängde barnen från det vanliga livet med 

kompisar och skola (Enskär, m fl 1997). Även andra sjukdomar upplevdes som 

ett hinder för att leva som andra barn (Spitzer, 1992; Rydström, Englund, & 

Sandman, 1999). Att ha en kronisk tarmsjukdom innebar att inte känna igen sig 

själv (Brydolf, & Segesten, 1996a) och även levertransplanterade barn uttryckte 
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att de kände sig förändrade (Wise, 2002). Det framkom att barn och ungdomar 

skämdes över sina sjukdomsrelaterade problem (Brydolf, & Segesten, 1996a; 

Hightower, Carmon, & Minick, 2002) och att en livslång sjukdom som diabetes 

upplevdes som en mardröm som aldrig tar slut (Kyngäs, & Barlow, 1995). 

 

Att vara långvarigt sjuk som barn visade sig medföra att barnen kände sig ledsna 

och oroliga (Spirito, Stark, Gil, & Tyc, 1995; Rydström, Englund, & Sandman, 

1999) t ex kände sig barn med cancer känsliga, ledsna, arga och irriterade 

(Enskär, Carlsson, Golsäter, & Hamrin, 1997). Sjukdomens yttringar 

uppfattades som farliga (Spitzer, 1992; Kyngäs, & Barlow, 1995) och till och 

med som ett dödligt hot (Yoos, & McMullen, 1996; Enskär, m fl 1997; Enskär, 

Carlsson, Golsäter, & Hamrin, 1997; Wise, 2002). Barn berättade att de kunde 

känna sig ensamma i sin oro, därför att de inte ville belasta sina föräldrar, som 

redan var ledsna och oroliga (Wise, 2002). 

 

Gemensamt visar forskning om barns upplevelser av att leva med långvariga 

sjukdomar på en strävan efter att normalisera livet med sjukdomen. Barn med 

astma vande sig (Yoos, & McMullen, 1996), levertransplanterade barn försökte 

göra den besvärliga behandlingen till något vardagligt (Wise, 2002) och 

ungdomar med astma strävade efter att inte låta sjukdomen ta över i livet 

(Rydström, Hartman, & Segesten, 2005). Barn med cancer fogade sig i det 

osäkra liv som sjukdomen innebar för att kunna återerövra en känsla av rutin 

och normalitet, i en strävan att se sig själv som ett vanligt barn med ett vanligt 

liv (Stewart, 2003).  

 

Det har visat sig finnas vissa skillnader i hur yngre och äldre barn upplever att 

leva med långvarig sjukdom. De yngre besvärades för stunden av tillfälliga 

sjukdomsyttringar medan äldre barn i högre grad satte besvären i samband med 

diagnosen (Spirito, Stark, & Tyc, 1994; Spirito, Stark, Gil, & Tyc, 1995). För 
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äldre barn innebar långvarig sjukdom inte enbart nackdelar utan de berättade att 

t ex diabetesbehandlingen medförde en sundare livsföring än kamraternas 

(Kyngäs, & Barlow, 1995) och att astma innebar en möjlighet att mogna som 

människa (Yoos, & McMullen, 1996). Ungdomar visade prov på att försöka ta 

ansvar för sin hälsa genom att ta vara på egna och andras resurser (Rydström, 

Hartman, & Segesten, 2005).  

 

Ur barns perspektiv verkar behandlingen av sjukdomen vara mer besvärande än 

själva sjukdomen och hade t ex stor inverkan på livet för barn med astma (Yoos, 

& McMullen, 1996). Även för barn med cancer var sidoeffekter av 

behandlingen den allra värsta aspekten av sjukdomen (Enskär, Carlsson, 

Golsäter, & Hamrin, 1997). Själva sjukhusmiljön upplevdes som ett bekymmer 

för sjukhusvårdade barn. De hade tråkigt, saknade eget utrymme och kände sig 

isolerade från kompisar (Boyd, & Hunsberger, 1998). Upplevelsen av att vara på 

sjukhus visade sig som rädsla, oro, maktlöshet och längtan i barns fria skapande 

på lekterapin (Wikström, 2005).  

 

I forskning om barns upplevelser av sjukvård framstår rädsla och smärta i 

samband med sjukvård som det mest problematiska för barnen oavsett vilken 

sjukdom barnet har. Rädsla för invasiva procedurer och rädsla för smärta 

uppfattas som det värsta med sjukvården under hela barndomen (Hart, & 

Bossert, 1994; Spirito, Stark, & Tyc, 1994; Woodgate, & Kristjanson, 1996; 

Enskär, m fl, 1997; Pöllkki, Pietilä, & Rissanen, 1999; Wise, 2002; 

Kortesluoma, & Nikkonen, 2004; Mahat, Scoloveno, & Cannella, 2004; Idvall, 

Holm, & Runeson, 2005; Young, 2005). Barns smärta i samband med sjukvård 

har de senaste decennierna varit föremål för en betydande forskningsinsats och 

det framkommer tydligt att smärta och rädsla är starkt sammankopplade (Blount, 

Piira, Cohen, & Cheng 2006; Tsao m fl 2006). Däremot har rädsla i samband 
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med sjukvård inte i någon större utsträckning tidigare undersökts ur barnens eget 

perspektiv.  
 

MOTIV OCH SYFTE 
 

Motiv för studien 

Trots att barn själva, trovärdigt kan förmedla sina egna erfarenheter (Carter, 

2002) och trots att barns egna erfarenheter kan tillföra andra dimensioner än när 

problem formuleras utifrån vuxnas perspektiv och värderingar (Rasmusson, 

1998), har det vuxna perspektivet varit dominerande kring sjuka barn och 

ungdomars livsvillkor (Docherty, & Sandelowski, 1999; Woodgate, 2001). 

 

Att i vetenskaplig forskning utgå från den konkreta tillvaron, i det här fallet att 

ta del av barns erfarenhet och förståelse av sin tillvaro, kan uppenbara sidor av 

sjukdom och sjukvård som inte tidigare är kända. Befintlig forskning om barns 

och ungdomars upplevelser av sjukdom och sjukvård har främst fokuserat på 

långvariga tillstånd och i viss mån även på smärta i samband med sjukvård. 

Genom att låta barn, som upplevt tillfällig sjukdom och barn som upplevt 

sjukvårdsrädsla, komma till tals, har ett mindre utforskat perspektiv av 

barnsjukvården kunnat lyftas fram.  

  

Syfte med studien 

Avhandlingens övergripande syfte är att belysa upplevelsen av tillfällig sjukdom 

och innebörden i sjukvårdsrädsla genom barns egna berättelser. Den omfattar 

fyra delstudier med följande specifika syften: 

 
Delstudie I  att belysa upplevelsen av att vara sjuk som det berättas 

av barn i åldern 7–10 år 
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Delstudie II   att belysa upplevelsen av att vara sjuk som det berättas 
av barn i åldern 11–18 år 

 
Delstudie III   att belysa innebörden i att vara sjukvårdsrädd som det 

visar sig i barns lek vid 2 års ålder  
 
Delstudie IV   att belysa innebörden i att vara sjukvårdsrädd som det 

visar sig i berättelser och lek av barn i åldern 7–11 år 
 

METOD 
 
Vetenskaplig ansats 

I kunskapsutveckling om sjukdom och sjukvård behövs metoder från olika 

vetenskapliga traditioner och förståelse för människors behov på många olika 

plan (Nerheim, 1996). Studierna i denna avhandling kan utgöra ett komplement 

till rådande kunskap genom att datainsamlingen har vänt sig direkt till barnen för 

att klargöra och bättre förstå innebörden i deras upplevelser i samband med 

sjukdom och sjukvård. Ambitionen har varit att på ett trovärdigt sätt tolka och 

förmedla barns erfarenheter för att öppna upp för en ny förståelse.  

 

I utbyte av erfarenheter, förståelse och kunskap kan nya sanningar komma fram. 

Ricoeur (1965) liknar sanningen vid en miljö. Genom att försöka hålla sig i 

ljuset kan man förbli öppen för flera möjliga tolkningar. Han hävdar att 

sanningen är en uppgift som aldrig kan bli fullgjord. I dialog mellan olika 

teorier, vetenskapsfält och traditioner kan tillvaron visserligen bli mångtydig, 

men inte förvirrande utan upplyst. Att enbart tillägna sig kunskap leder, enligt 

Weil (1994) inte närmare sanningen. I sökandet efter sanningen krävs en längtan 

och direkt kontakt med verkligheten. Att verkligen finnas till är att som barnen 

låta livet bli en upptäcktsfärd och låta sig förundras över tillvaron (Marcel, 

1982). I detta avhandlingsarbete har barnens förhållningssätt varit vägledande. 

Deras sätt att vara kan illustreras med hur de förhåller sig till miljön. Det som 

blir vanemässigt för vuxna kan bli nyheter att utforska för barn. De stannar upp, 
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väljer en ny väg eller ett totalt annorlunda sätt att ta sig fram. Barns upplevelser 

tas in via alla sinnen. Intrycken bearbetas gång på gång med alla tillgängliga 

medel; med både kroppen och tanken (Rasmusson, 1998).  

 

I narrativ forskningstradition värdesätts personers egen förmedling av sina 

erfarenheter (Riessman, 1993). Denna tradition stämmer väl med både 

fenomenologisk och hermeneutisk filosofi. Fenomenlogisk filosofi strävar mot 

att gå till grunden med fenomen som de visar sig i människors erfarenheter för 

att avtäcka vad som gör fenomenet till vad det är. Hermeneutisk filosofi strävar 

mot att förstå andra och förmedla denna förståelse vidare (Kristensson Uggla, 

1994). När fenomenologi och hermeneutik får komplettera varandra genom att 

alternera mellan närhet och distans, mellan förståelse och förklaring, kan en 

fördjupad förståelse öppna sig (Ricoeur, 1992).  

 

Avhandlingsarbetet har drivits av en vilja att undersöka de fenomen som kan ha 

betydelse för barns upplevelser av sjukdom och sjukvård. Dels genom att se hur 

dessa fenomen visar sig och varierar sig i barns erfarenheter, dels genom att ta 

del av deras egen förståelse av dessa erfarenheter. Utgångspunkten är ett 

livsvärldsperspektiv; en vilja att ta ett steg in i barnens värld, så som den 

uppenbarar sig utifrån deras perspektiv. Den förståelse som kan växa fram när vi 

får del av andra människors perspektiv kan ge etisk vägledning för vårt 

handlande (Nerheim, 1991).  

 

Berättelser som förmedlare av kunskap 

Berättandet är ett naturligt sätt att förmedla mänskliga erfarenheter (Lindseth, & 

Norberg, 2004). Människor berättar om sina erfarenheter och återger det som 

hänt dem, därigenom blir livets händelser meningsfulla och det inträffade får en 

personlig innebörd. Vi ger form åt livet och gör anspråk på identitet (Riessman, 

1993). Redan från tidig barndom är berättelsens struktur den grundenhet med 
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vars hjälp vi tolkar de händelser som berör oss (Stern, 2000). Vi försöker förstå 

tillvaron och ge den en meningsfull struktur. Varje ny händelse förstås med 

hjälp av en personlig övertygelse om livet och världen och denna övertygelse 

blir en horisont för existentiell orientering, det vill säga en förförståelse 

(Toombs, 1992). I samma stund som vi upplever något gör förförståelse 

händelsen begriplig för oss och med hjälp av den kan vi berätta det vi varit med 

om (Ricoeur, 1976). Verkligheten väntar på att bli berättad; berättandet är en 

aktivitet som fullbordar livet (Ricoeur, 1984) och genom att vi ger det som hänt 

en innebörd så låter vi detta påverka hur vi handlar i framtiden.  

 

Berättelser blir till i ett samspel mellan den som berättar och den som lyssnar. 

Bådas föreställningar och önskningar styr hur berättelsen utvecklas och påverkar 

vad som kommer med i berättelsen och vad som utesluts (Riessman, 1993). 

Genom detta förmedlas visserligen vad som hänt, men framförallt förmedlas den 

personliga upplevelsen av händelsen (Lindseth, & Norberg, 2004). Berättelsen 

springer fram ur en bakgrund och hör ihop med en kontext, men dess innebörd 

kan bli överförbar och ge ny förståelse även i andra situationer (Ricouer, 1984). 

Berättelser är etiska genom att de betonar att det är någon som drabbas. När vi 

får höra vittnesbördet om en människas lidande i en personlig berättelse kan vi 

bli berörda och detta motverkar trivialisering av lidandet. Genom berättelser kan 

vi bli hjälpta till en etisk ståndpunkt; att inte göra mot vår nästa, det man inte 

önskar ska göras mot en själv (Ricoeur, 1987).  

 

Metoder för att fånga barns berättelser 

I avhandlingens studier har vi eftersträvat att få tillgång till barnens egen 

förmedling av sina erfarenheter av sjukdom och sjukvård. Att samla in data om 

vuxnas erfarenheter i form av berättelser har en lång tradition (Riessman, 1993). 

Det är dock inte nödvändigtvis så att de datainsamlingsmetoder som fungerar 

väl med vuxna har relevans då barn deltar i forskningsprojekt. Barn använder en 
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rik flora av uttrycksmedel men det är inte ovanligt att även om det ena barnet i 

en studie med lätthet kan förmedla sig verbalt kan ett annat barn i samma studie 

ha lättare för att uttrycka sig med andra medel. Rasmusson (1998) har i sin 

studie om stadsbarndom vänt sig uteslutande till barnen själva och har genom att 

variera och kombinera sin datainsamling kunnat få tillgång till flera av barns 

uttrycksmedel. Andra forskare har på liknande sätt funnit att genom att 

kombinera datainsamlingsmetoder ökar möjligheten att förstå barns uttryck 

(Greene, & Hill, 2005). Gemensamt för datainsamlingen i avhandlingens studier 

är en strävan att göra det möjligt för barn att på ett för dem naturligt sätt kunna 

förmedla sina erfarenheter. I valet av datainsamlingsmetoder har vi velat ta till 

vara de uttrycksmedel som naturligt ingår i barns berättande. Narrativ och 

reflekterande intervju, dramatisering/lek och deltagande observation är 

datainsamlingsmetoder som syftar till att ta del av människors erfarenheter och 

förståelse av sin tillvaro. Dessa har på olika sätt kombinerats i avhandlingens 

studier. Barnen har dels fått berätta med egna ord (jfr Woodgate, 2001) men 

också uttrycka sig med lek (jfr Woodgate, & Kristjanson, 1996). Genom 

deltagande observation har vi närmat oss barnens upplevelser (jfr Deatrick & 

Faux, 1991) och i reflekterande intervjuer har barn och forskare tillsammans 

kunnat klargöra barnens egen förståelse av dessa upplevelser (jfr Häggström, 

Jansson, Norberg, 1998; Graneheim, Norberg, & Jansson, 2001).  

 

Narrativ intervju, är en möjlig metod för att i forskningssammanhang få tillgång 

till människors berättelser om sina erfarenheter (Lindseth & Norberg, 2004). 

Denna intervjumetod lämpar sig särskilt väl för barnintervjuer då barn anses ha 

lättare för att vara trogna sin egen upplevelse när de får använda sina egna ord, 

än i intervjuer där de ska formulera svar på vuxnas frågor (Woodgate, 2001). 

Barn kan ha svårt att berätta om sina erfarenheter för okända personer och det 

kan därför vara av betydelse att försöka träffa barnen vid flera tillfällen för att 

bygga upp en relation som tillåter berättandet (Rogers, Casey, Ekert, & Holland, 
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2005). Dessutom kan barn ha svårt att sätta ord på sina erfarenheter men 

berättelser om andra barns liknande erfarenheter kan stimulera till eget 

berättande (Amer, 1999).  

 

Då människors erfarenheter efterfrågas i vetenskapligt syfte får intervjuaren som 

uppgift att hjälpa den berättande att utforska upplevelsen och få kontakt med 

känslor och tankar som hör samman med den (Drew, 1993). I en deltagande 

observation kan forskaren istället aktivt samspela med barnet för att utforska det 

fenomen som studeras (Deatrick & Faux, 1991). Genom att delta i den aktivitet 

man observerar kan forskaren lära sig annat än vad som är möjligt genom 

passivt betraktande (Spradley, 1980) och därigenom kan barnets förståelse av 

tillvaron bli tillgänglig (Bluebond-Langner, 1978). Videoinspelning ger 

möjlighet att delta och senare observera det videoinspelade tillfället och på en 

film kan man noggrant observera vad som sker och det samspel som uppstår 

(Spradley, 1980). Människors handlingar erbjuder likaväl som tal och text 

möjlighet till tolkning (Ricoeur, 1992). 

 

I narrativa intervjuer ingår oftast kommentarer av mer reflekterande och 

upplysande karaktär (Mishler, 1991). Barns tålamod och ork kan lätt tryta i 

intervjusituationer, men genom att träffas vid ett senare tillfälle kan det bli 

möjligt att få ytterligare upplysningar om barnets erfarenheter (Deatrick & Faux, 

1991). En reflekterande intervju syftar till att klargöra människors vardagliga 

förståelse av sina erfarenheter (Thomsson, 2002). Genom att träffas efter en 

observation kan deltagarna få tillfälle att tillsammans med forskaren reflektera 

över händelsen (jfr Häggström, Jansson, Norberg, 1998; Graneheim, Norberg, & 

Jansson, 2001).  

 

Lek är början på barns berättande förmåga (Stern, 2000) och genom leken 

införlivar, förstår och bemästrar barn sina erfarenheter av livet (Deatrick, & 
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Faux, 1991). Lekandet är ett spännande och vanskligt samspel mellan vad som 

är subjektivt upplevt och objektivt uppfattat. Det lekande barnet ”bebor” ett 

område som inte utan vidare tillåter intrång. Samtidigt kommer de tankar som 

rör sig i barnet till uttryck i leken och blir därmed möjliga att iaktta (Winnicott, 

1971). Lek, som modifierad lekterapi eller lekintervju, är en vedertagen 

datainsamlingsmetod för att få del av yngre barns erfarenheter (Bluebond-

Langner, 1978; Deatrick, & Faux, 1991; Woodgate, & Kristjanson, 1996). 

 

Sammantaget har avhandlingens datainsamling syftat till att fånga barns 

berättelser genom narrativa intervjuer och reflekterande intervjuer, vilka har 

bevarats genom bandinspelningar samt lek och deltagande observation vilka har 

bevarats genom videoinspelningar.  

 

Vetenskaplig bearbetning av barns berättelser 

Berättelser imiterar och omskapar händelser så att någon som inte upplevt 

samma sak kan motta och tillägna sig innebörden i dem (Ricoeur, 1992). I 

narrativ forskning tas denna möjlighet till vara och berättelserna blir föremål för 

vetenskaplig analys. Analysmöjligheterna förbättras om man kan spela in och 

bevara den kommunikation som utspelar sig under datainsamlingstillfället. 

Genom att sedan fixera dessa inspelningar till text ges möjlighet till en noggrann 

analys. Den intervjuade är huvudförfattare till den text man får fram genom att 

skriva ner en narrativ intervju, medan intervjuaren är en medförfattare som har 

inflytande på hur berättelsen och därmed texten utformas (Lindseth, & Norberg, 

2004). När kommunikation blir en text blir den möjlig att tillägna sig utan att 

författaren är närvarande. Samtidigt finns då inte samma möjlighet att fråga vad 

författaren menar. När en berättelse har fixerats till text krävs därför både en 

berörd förståelse och en noggrann distanserad undersökning av texten för att nå 

fram till en tolkning av vad den har att säga (Ricoeur 1992).  
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I avhandlingsarbetet har intentionen varit att ta del av barns erfarenheter genom 

datainsamlingsmetoder som kan fånga barns berättelser. Dessa data har sedan 

bearbetats med två olika analysmetoder; kvalitativ innehållsanalys och 

fenomenologisk hermeneutisk analys, som båda lämpar sig för analys av 

nedskrivet material om människors erfarenheter av ett undersökt fenomen. Båda 

metoderna tillåter att analysen växer fram ur texten utan att filtreras genom 

tidigare kända teorier. Däremot har dessa metoder olika målsättningar, kvalitativ 

innehållsanalys kan beskriva hur ett fenomen varierar sig medan 

fenomenologisk hermeneutisk analys syftar till att förstå innebörden av ett 

fenomen. 

 

Kvalitativ innehållsanalys är en vanligt förekommande metod inom 

omvårdnadsforskning (Hsieh, & Shannon, 2005) och har använts för att 

analysera data om barns erfarenheter i samband med sjukdom och sjukvård 

(Runeson, Hallström, Elander, & Hermerén, 2002a). Den kan användas för att 

beskriva innehåll och underliggande budskap i mänsklig kommunikation och har 

använts för att analysera data från narrativa intervjuer och observationer. 

Kvalitativ innehållsanalys är inte knuten till någon särskild teoretisk ram 

(Graneheim, & Lundman, 2004) men erbjuder en vetenskaplig metod för 

tolkning av innehåll i texter, genom en process av systematisk klassificering och 

bearbetning för att finna teman och mönster. Analysen kan ske med teoretiskt 

raster men kan också genomföras genom att låta teman växa fram direkt ur 

texten (Hsieh, & Shannon, 2005). Analysen kan generera kategorier som 

beskriver vad texten innehåller men även genomgående teman som beskriver 

vad texten talar om (Graneheim, & Lundman, 2004). I föreliggande avhandling 

har en tematisk kvalitativ innehållsanalys genomförts inspirerad av Burnard 

(1991; 1996). Denna utgår från en helhetsförståelse av varje intervju i 

bearbetningen av den i meningsenheter uppdelade texten. Analysen är en 

process från en detaljrik mot en mera övergripande beskrivning av fenomenet, 
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med upprepade kontroller mot den ursprungliga helhetsförståelsen. Målet med 

analysen är att med så få teman som möjligt, nå fram till ett mönster som ger en 

rättvisande bild av de intervjuades erfarenheter (Burnard, 1991; 1996). Analys 

av texter kräver alltid någon grad av tolkning och det resultat som framkommer 

med kvalitativ innehållsanalys utesluter inte andra möjliga tolkningar 

(Graneheim, & Lundman, 2004). Trovärdigheten kan stärkas genom att fler 

forskare samråder i analysen (Burnard, 1991; 1996).  

 

Fenomenologisk hermeneutisk analysmetod har kommit till för att i 

omvårdnadsforskning förstå innebörden i fenomen genom att ta till vara 

människors erfarenhet av livet. Metoden är inspirerad av Ricoeur (1976) och har 

utvecklats vid omvårdnadsinstitutionerna vid universiteten i Umeå och Tromsö. 

Den används för att analysera texter bestående av nedskrivna, narrativa 

intervjuer (Lindseth, & Norberg, 2004) och har tidigare använts för analys av 

intervjuer med barn (Rydström, Englund, & Sandman, 1999). Fenomenologisk 

hermeneutisk textanalys innebär en pendling mellan helhet och delar, mellan 

icke-metodisk förståelse och metodisk förklaring. Tolkningen tar, från en ytlig 

förståelse av texten, en omväg genom metodisk distansering till en fördjupad 

helhetsförståelse (Ricoeur, 1992).  

 

Inledningsvis läses hela texten igenom i syfte att låta sig beröras och därmed 

fånga innebörden i texten som helhet (Lindseth, & Norberg, 2004). Denna första 

naiva förståelse är intuitiv, en gissning eller aning om vad texten vill säga 

(Ricoeur, 1976). Den ska sedan föregå och ledsaga den förklaring som 

strukturanalysen kan ge. Strukturanalysens förklarande moment innebär däremot 

en metodisk distansering till texten. I den kan fördomar och missförstånd i den 

naiva förståelsen av texten korrigeras och därmed öppna för ny insikt i 

tolkningsprocessen (Ricoeur, 1992). Under strukturanalysen ställs frågor till 

texten utifrån den naiva förståelsen. Från att ha hållit samman texten som en 
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helhet, delas den nu upp i stycken som hör ihop innehållsmässigt. Dessa 

meningsenheter kondenseras till att börja med till att ligga så nära texten som 

möjligt, och kondenseras sedan ytterligare för att bilda teman på olika 

abstraktionsnivåer. I strukturanalysen söks trovärdighet för den naiva förståelsen 

och om detta inte lyckas görs ett nytt försök att förstå helheten (Lindseth, & 

Norberg, 2004). Det förklarande, metodiska och distanserade momentet ska 

slutligen övergå i en mera upplyst förståelse (Ricoeur, 1992). Tolkad helhet eller 

sammanvägd förståelse är en berörd helhetsförståelse av den erfarenhet som 

texten talar om. Den förutsätter öppenhet eftersom det inte är möjligt att helt 

frigöra sig från eller att bli helt medveten om sin förförståelse, men genom 

litteratur, filosofi, annan forskning och samtal kan förförståelsen omvärderas, 

breddas, fördjupas och medvetandegöras (Lindseth, & Norberg, 2004).  

 

Sammanfattningsvis har intentionen med de metoder som valts i 

avhandlingsprojektet varit att ta till vara barns egna erfarenheter och att försöka 

hålla fast vid barnens perspektiv för att i möjligaste mån undvika att andra 

perspektiv skulle skymma den kunskap som framträdde i barnens egna 

berättelser.  

 

Studiernas uppläggning och genomförande 

I föreliggande avhandlingsarbete har barns upplevelser i samband med sjukdom 

och sjukvård belysts, dels genom att intervjua barn och ungdomar om deras 

erfarenhet av att vara tillfälligt sjuk och dels har innebörden sjukvårdsrädsla 

undersökts genom barns berättelser, lek och reflektioner. En översikt över 

studiernas genomförande visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över deltagare och metoder i delstudierna 

Studie Innehåll Deltagare Datainsamling Tolkning av 
data 

Status 

I Upplevelse av 
tillfällig 
sjukdom 

3 flickor 
4 pojkar 
 
7-10 år 

Narrativ intervju Tematisk 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Publicerad 
2005 

II Upplevelse av 
tillfällig 
sjukdom 

4 flickor 
1 pojke 
 
11-18 år 

Narrativ intervju Tematisk 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Publicerad 
2005 

III Innebörden i 
sjukvårdsrädsla 

1 pojke 
2 år 

Symbolisk lek Fenomenologisk 
hermeneutik 

Submitterad 

IV Innebörden i 
sjukvårdsrädsla 

7 flickor 
2 pojkar 
 
7-11 år 

Narrativ intervju, 
deltagande 
observation, 
reflekterande 
intervju 

Fenomenologisk 
hermeneutik 

Accepterad 

 
 

Kontext 

Alla avhandlingens delstudier är genomförda i Sverige och de barn som deltagit 

i studierna är uppväxta på landsbygd eller i mindre eller medelstora städer. I 

barnens kontakt med sjukvården har oftast någon förälder kunnat närvara och 

nästan uteslutande hade de barn som varit inlagda på sjukhus erfarenheter av 

barnavdelningar med tillgång till lekterapi och skola.  

 

Barnen hade kontakt med sjukvård därför att de hade följande sjukdomar eller 

behov: 

Delstudie I perforerad appendicit, korrigerande höftoperation, 

bihåleinflammation, underarmsbrott, underbensbrott, 

hjärnhinneretning 

Delstudie II sorkfeber, perforerad appendicit, operation i höft och i 

knä  
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Delstudie III långvariga besvär med upprepade läkarkontakter 

 

Delstudie IV långvariga besvär med upprepade ortopediska 

operationer, livslånga besvär med upprepade 

sjukvårdskontakter, tumörutredning, resttillstånd efter 

cancer i tidig barndom med intensiva kontakter med 

sjukvården, sjukhusvård som nyfödd och nyligen 

genomgången ortopedisk operation, kirurgisk 

sjukhusvård, barnhälsovård, tandvård 

 

Urval 

Genomgående i avhandlingsarbetet har urvalet gjorts i syfte att få ett så rikt 

material som möjligt om barn och ungdomars erfarenheter av de undersökta 

fenomenen. Deltagarna har valts ut i förhoppning om att de skulle ha 

erfarenheter som skulle kunna visa sig i rika berättelser. Studierna syftar 

däremot inte till att ge en heltäckande bild av fenomenen men avser att visa på 

olika sidor av dessa. Antalet deltagare har valts främst för att få en omfattning 

av data som tillåter en djup och noggrann analys. Konsekutivt urval har 

tillämpats, dvs. barn och föräldrar har tillfrågats om deltagande tills vi fått träffa 

5-9 barn i varje åldersgrupp med undantag av studie III där ett barn deltog. 

Antalen i varje grupp har bedömts som tillräckligt för att med valda 

analysmetoder belysa fenomenen (jfr Sandelowski, 1995; Coyne, 1997).  
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Tabell 2. Översikt över hur deltagarna i delstudierna valdes ut, kontaktades, 
informerades samt när datainsamlingen genomfördes. 

Studie Urvalskriterier Kontakt Deltagande Information Datainsamling

I Tillfälligt sjuk, 
kraftig 
sjukdomskänsla, 
minst 2 dygns 
sjukhusvård 

Genom 
sjuksköterskor 
på 
barnavdelning 

10 
tillfrågades, 
7 tackade ja 

Skriftlig till 
föräldrar och 
barn 

1999 

II Som ovan Som ovan 10 
tillfrågades, 
5 tackade ja 

Som ovan 1998 

III Rädd i samband 
med sjukvård 

Annons * Föräldrarna 
tog kontakt 

Skriftlig till 
föräldrarna** 

2001-2002 

IV Rädd i samband 
med sjukvård 

Som ovan 12 tog 
kontakt,  
9 deltog ***

Skriftlig till 
föräldrar och 
barn 

2001-2004 

 
* Är du rädd när du ska gå till doktorn eller sjuksköterskan? Annonsen innehöll en kortfattad information om 
studien och kontaktpersoner med telefonnummer. 
**De fick även en förenklad information som underlag för att berätta om studien för barnet. För att ytterligare 
stärka barnets valmöjlighet avtalades tid för ett möte på lekterapin för att ge möjlighet att bekanta sig med 
forskaren, forskningsmiljön och utrustningen. Barnet fick då en förfrågan om att komma tillbaka och ”leka 
doktor” och om vi kunde filma detta med videokameran. 
*** En pojke, 9 år samt en flicka, 7 år, med föräldrar tackade ja till att ingå i studien, men pga. långa resvägar 
blev intervjuerna aldrig av. En flicka, 9 år, med förälder tackade nej efter att de fått information om projektet. 
 

För videoinspelning, som ingick i delstudie III och IV har skriftligt 

godkännande från föräldrar och även från barn som har kunnat skriva inhämtats.  

 

Datainsamling 

Studie (I, II). Förste författaren träffade barnen i deras hem eller i tonårs-

rummet på lekterapin, alltefter deras önskemål och intervjuerna varade mellan 

30- 60 minuter. Föräldrarna deltog inte men kunde vara tillgängliga i ett 

angränsande rum. Den narrativa intervjun, av öppen samtalskaraktär, inleddes 

med att barnet/ungdomen ombads att berätta om ett tillfälle då hon/han kännt sig 

särskilt sjuk under sjukhusvistelsen. Samtalen spelades in på band och skrevs ut 

ordagrant.  
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Studie (III). Data insamlades vid 9 videoinspelade lektillfällen med det tvååriga 

barnet och hans mor. De fyra första gångerna träffades vi, med ett undantag, på 

lekterapin i den del av lekrummet som iordningställts för sjukhuslek. Vid det 

andra mötet med barnet gjorde vi ett kortare besök i ett behandlingsrum. De fem 

senaste gångerna lekte vi i ett undersökningsrum på den specialistklinik från 

vilken barnets erfarenhet härrörde. Videobanden skrevs ut till en text; verbal 

kommunikation skrevs ut ordagrant och handlingar och andra uttryck beskrevs 

skriftligt.  

 

Studie (IV). Datainsamlingen var planerad att ske vid tre tillfällen. Intervjuerna 

varade mellan 30-60 minuter. Den narrativa intervjun, av öppen samtalskaraktär, 

inleddes med en ingångsfråga ”Kan du berätta om en gång då du kände dig rädd 

i samband med sjukvård”. Föräldrar deltog inte men kunde vara tillgängliga i ett 

angränsande rum. Då intervjun var avslutad tillfrågades barnet tillsammans med 

sin förälder, om fortsatt medverkan i en videoinspelning av någon situation i 

sjukvården som barnet var rädd för. Några barn valde att spela in läkarbesök 

andra valde att prova att i lek utforska saker som de upplevt som skrämmande i 

sjukvården. Efter videoinspelningen tillfrågades barnet om att se filmen och att 

samtala om detta tillfälle tillsammans med intervjuaren. Barnen har efter eget 

val deltagit i olika grad i forskningsprojektet enligt tabell 3. Intervjuerna 

spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Videoinspelningen skrevs ut till en 

text på samma sätt som i studie III. 
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Tabell 3. Översikt över barnens deltagande i olika moment i studie IV. 
Deltagare Narrativ intervju Deltagande observation Reflekterande intervju 

1 (flicka, 7 år) X X X 
2 (flicka, 11 år) X   
3 (flicka, 11 år) X X X 
4 (flicka, 7 år) X   
5 (flicka, 11 år) X X X 
6 (pojke, 7 år) X X  
7 (pojke, 10 år) X X X 
8 (flicka, 11 år) X XX  
9 (flicka, 10 år) X X X 
 

Narrativa intervjuer Intervjuerna utfördes i samtalsform med intentionen att den 

intervjuade skulle få förmedla sin version av händelsen i form av en berättelse. 

Den inledande frågan i de narrativa intervjuerna var av öppen karaktär och den 

följdes sedan upp genom att fråga upp om det som var oklart för att få 

utförligare information om upplevelsen. I delstudie I kompletterades 

berättelserna med att barnen i slutet av intervjun fick lyssna på kortare citat från 

vad de äldre barnen berättat om att vara sjuk. Detta var möjligt genom att 

delstudie II utfördes tidsmässigt före delstudie I och tillvägagångssättet var 

inspirerat av ”biblioterapi” (Amer, 1999). Citat som var exempel på två liknande 

men olika upplevda erfarenheter lästes upp två och två. Detta bidrog till att de 

yngre barnen utvecklade berättelsen om sin egen upplevelse. Intervjuerna pågick 

mellan 30-60 minuter och spelades in på band.  

 

Deltagande observation användes i delstudie IV för att komplettera berättelsen 

och belysa upplevelsen av sjukvårdsrädsla mera konkret. Efter den första 

intervjun fick barnet en inbjudan till att på något sätt, som de själva valde, 

försöka närma sig det som upplevts som skrämmande för att ytterligare utforska 

rädsla i samband med sjukvård. Barnen i studien valde olika. En del av dem ville 

att forskaren skulle följa med på ett läkarbesök eller en provtagning. Andra ville 

leka och undersöka de föremål som de förknippade med rädslan. Forskaren 

deltog aktivt men följsamt och en förälder var med som stöd, utom i ett fall då 
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barnet ville att föräldern skulle vänta utanför till att börja med och bjöd in denne 

först i slutet. Barnen påverkade i hög grad vad som ägde rum. De avgjorde vad 

de ville och vågade göra och hur nära och på vilket sätt de ville närma sig det 

skrämmande. Den deltagande observationen videoinspelades.  

 

Reflekterande intervjuer För att öka möjligheten att förstå barnets upplevelse av 

rädsla i samband med sjukvård kompletterades datainsamlingen med en 

reflekterande intervju (IV) då forskaren tillsammans med barnet såg på 

videofilmerna av barnets konkreta möte med det skrämmande. Detta samtal gav 

en möjlighet att tillsammans med barnet reflektera över hur situationen hade 

upplevts och gav forskaren möjlighet att fråga upp om barnets reaktioner, om 

känslor och tankar barnet hade före, under och efter det videoinspelade tillfället. 

Intervjuerna varade 15-20 minuter och spelades in på band. 

 

Lek som datainsamlingsmetod användes i delstudie III och IV. I delstudie IV 

valde barnen hur de ville närma sig och utforska sin rädsla. De flesta valde att på 

ett lekfullt sätt närma sig den situation och de föremål som de uppfattade som 

skrämmande. Miljön utformades i samråd med barnen så att de gavs möjlighet 

att prova och leka med det de ville, men som också var relevant utifrån deras 

berättelser och studiens syfte. Dessa tillfällen varade från 15-20 minuter. I 

delstudie III inbjöd forskaren barnet att ”leka doktor”. Föräldern hade berättat 

om situationer som väckt barnets rädsla och föremål som använts vid dessa 

tillfällen fanns tillgängliga i rummet tillika med en stor mängd dockor, nallar 

och gosedjur. Barnet var inledningsvis avståndstagande till 

sjukvårdsinstrumenten, men närmade sig dem stegvis. Två av barnet utvalda 

föremål, en docka och en nalle, genomgick i leken upprepade 

läkarundersökningar. Forskaren och mamman var aktiva i leken och försökte 

locka barnet till lek. De frågade upp om vad som hände och hur det kändes för 
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dockan och nallen. Dessa tillfällen varade i 20-45 minuter och spelades in på 

video. 

 

Analys  

Allt datamaterial har omvandlats till text och denna text har blivit föremål för 

analys. I delstudierna I och II har de utskrivna intervjuerna analyserats med 

tematisk kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991, 1996). 

Inledningsvis lästes utskrifterna igenom för att få en helhetsförståelse av texten 

och komma närmare barnets/ungdomens livsvärld. Den fortsatta analysen 

skedde stegvis, men med ett arbetssätt så att de olika nivåerna kunde läsas 

samtidigt, för att hela tiden kunna se barnens berättelser som helheter och ha 

deras egna formuleringar för ögonen tillsammans med den förståelse som växte 

fram i koder och teman. Meningsenheter i texten som hörde samman 

innehållsmässigt ”klipptes” ur texten och de meningsenheter som liknade 

varandra grupperades. På så sätt kunde ett barns uttryck ibland kasta ljus över ett 

annat barns. Meningsenheterna kondenserades och grupperingarna fick 

klargörande rubriker som höll sig så nära barnens egna uttryck som möjligt. 

Data organiserades i subteman och senare i teman för att beskriva den 

underliggande innebörden i texten (jfr Graneheim, & Lundman, 2004). Under 

analysen har det funnits skäl att ofta återgå till de inspelade intervjuerna för att 

bättre förstå barnens formuleringar. De framväxande temana har sedan 

kontrollerats upprepade gånger mot helhetsförståelsen av intervjuerna och 

analyserna har diskuterats tillsammans med medförfattare och vid seminarier 

med andra forskare kunniga i metoden.  

 

I delstudie III och IV har texten analyserats med fenomenologisk hermeneutisk 

analysmetod (Lindseth, & Norberg, 2004). I den naiva läsningen har all text 

lästs igenom flera gånger för att försöka förstå helheten. I delstudie III var 

videoinspelning och text var för sig och tillsammans underlag för den naiva 
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förståelsen. Den naiva förståelsen vägledde sedan strukturanalysen. Texten 

analyserades systematiskt genom att först dela in den i meningsenheter som 

hörde ihop innehållsmässigt. Dessa kondenserades, sammanfördes och 

kondenseras sedan ytterligare för att på olika abstraktionsnivåer bilda subteman, 

teman och huvudteman. Strukturanalysen ska validera den naiva förståelsen och 

analysen krävde upprepade försök både till naiv förståelse och till strukturanalys 

vilket öppnade för ny förståelse av barns upplevelse av sjukvårdsrädsla. För att 

nå fram till en sammanvägd förståelse vägdes den slutgiltiga strukturanalysen 

mot den naiva förståelsen. För att ytterligare fördjupa förståelsen av att vara 

rädd i samband med sjukvård har resultatet i delstudie III belysts utifrån sagan 

om den rädde och modige ”Nasse” i Nalle Puh (Milne, 2006) och den franske 

filosofen Marcels teaterstycke ”Mystery of Love” (Hanley, 2004). Resultaten i 

delstudie IV har på liknande sätt belysts med sagan om ”Mio min Mio” av 

Astrid Lindgren (2003) och Marcels filosofi som den tolkats av Randal (1992). 

Analyserna har gjorts i samråd med medförfattare och diskuterats vid seminarier 

med andra forskare kunniga i metoden.  

 

Etiska överväganden 

Vid medicinsk humanforskning där utsatta grupper ingår ställs särskilda etiska 

krav. Dels bör forskningen syfta till kunskap som är relevant för just denna 

grupps hälsobehov. Dels bör, särskilt för barn, minsta risk för skada uteslutas 

och den kunskap som söks i första hand hämtas hos vuxna eller äldre barn 

(World medical association, 2004) Att inte involvera barn kan å andra sidan 

innebära en risk för att barns särskilda förhållanden inte uppmärksammas i lika 

stor utsträckning som andras eftersom vuxna inte kan ge lika bra information 

som barn själva om det unika i barndomen (Allmark, 2002). 

 

Föräldrarnas informerade samtycke måste inhämtas då barn deltar i forskning, 

men även barnets samtycke bör eftersträvas i den mån barnets mognad tillåter 
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det (World medical association, 2004). Det råder delade meningar om huruvida 

barn har en egentlig möjlighet att själva tacka nej till deltagande i 

forskningsprojekt. Lindh-Munther (1989) är tveksam till att barn verkligen 

förmår säga nej till vuxna forskare medan Coyne (2006) fann att både föräldrar 

och barn (9-11 år) ansåg att barnen själva var kompetenta att avgöra sin 

medverkan. Miller (2000) framhåller att barnets underläge i förhållande till den 

vuxne forskaren särskilt bör tas i beaktande och att barnets möjlighet att neka 

måste stärkas. I avhandlingens studier har avgörandet om att delta eller inte i 

möjligaste mån överlämnats åt barnen själva, medan föräldrarnas medgivande 

givetvis har inhämtats. Åldersvariationen bland deltagarna i avhandlingen är stor 

och för de yngre barnen var föräldrarnas beslut förmodligen ändå det styrande. 

Trots det har ambitionen varit att säkra frivilligheten genom att låta barnens 

önskningar i forskningsprojektet vara vägledande. Frivilligheten har betonats 

genomgående i alla kontakter med barn och föräldrar. Barnen har fått ett eget 

informationsbrev (jfr, Miller, 2000) och det faktum att så många som fem barn i 

delstudie I och lika många i delstudie II, samt ett barn i delstudie IV, tackade 

nej till att vara med i studien, skulle kunna tala för en reell frivillighet i 

deltagandet. Det varierande deltagandet i delstudie IV, som framgår av tabell 3, 

kan likaledes tolkas som att dessa barn känt sig fria att delta i den utsträckning 

de själva önskat. I kontakten med den yngste deltagaren (2 år) betonades det att 

deltagandet skulle ske på barnets villkor och att om han vid något tillfälle inte 

ville vara med skulle detta respekteras. Trots dessa hänsynstaganden finns det 

ändå alltid en risk att barnet befinner sig i ett underläge i relationen till en vuxen 

forskare (Woodgate, 2001).  

 

Fortsättningsvis har barnen fått möjlighet att påverka omständigheterna för sitt 

deltagande i forskningsprojektet. De fick påverka tid och plats för intervjun (jfr 

Miller, 2000; Greene, & Hill, 2005) starta inspelningarna, lyssna och titta på 

banden (jfr Deatrick, & Faux, 1991) och barnets berättande styrde intervjun (jfr 
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Woodgate, 2001). Intentionen var att i intervjuerna ge barnen tillräckligt 

utrymme för att låta deras berättelse komma fram. Samtidigt kan den obalans 

som riskerar att uppstå mellan barn och vuxna förhindra detta genom att barn 

tenderar att svara kortfattat, undvikande eller inte alls om de känner sig osäkra i 

en intervjusituation (Westcott, & Littleton, 2005). De rika berättelser som 

barnen har gett i intervjuer och lek, kan ändå tala för att de barn som deltagit i 

avhandlingens studier har känt sig fria att uttrycka sig som de själva önskat. 

 

Att intervjuas om situationer när man känt sig rädd kan försätta den intervjuade i 

ett utsatt läge. Lindh-Munther (1989) framhåller att man inte bör ställa för 

närgångna eller avslöjande frågor till barn. För de barn som inför videokameran 

har utsatt sig för att närma sig det de var rädda för (IV) har detta förmodligen 

inte varit en odelat positiv upplevelse. Barnen kunde senare, i den reflekterande 

intervjun, förmedla att de känt sig nervösa och lite osäkra inför detta möte, 

vilket kan sägas ha förorsakat dem ett visst lidande. Överhuvudtaget kan ett 

forskningsprojekt som vill få del av människors erfarenheter väcka obehagliga 

minnen till liv men samtidigt kan det upplevas positivt att någon intresserar sig 

för deras egen upplevelse. Berättandet ger dessutom en möjlighet att sortera 

upplevelser och ge mening åt händelser (jfr Riessman, 1993). Några av barnen 

förmedlade att deltagandet i studien gav dem ökad förståelse för sina egna 

känslor och i viss mån innebar att de kände sig mera säkra och trygga inför det 

de varit rädda för (IV). 

 

I avhandlingsarbetet skulle det inte ha varit möjligt att få tillgång till den 

värdefulla kunskap som erfarenheten ger, utan att involvera barnen själva i 

forskningsprojektet. Risken att skada någon i studien har ansetts vara liten och 

på sikt kan utökad kunskap inom området förbättra den pediatriska vården. 

Informanternas identitet har skyddats av att data behandlats konfidentiellt. 
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Samtliga band har förvarats inlåsta och utskrifterna har avidentifierats och vid 

publicering har informanternas identitet inte avslöjats. Tillstånd för delstudierna 

har givits av chefsöverläkaren vid berörd barn- och ungdomsklinik samt för 

delstudie I och II även av chefsöverläkarna vid berörd kirurg och ortopedklinik. 

Avhandlingens studier har godkänts av Medicinska fakultetens 

forskningsetikkommitté, vid Umeå universitet (I dnr. 98-386, II dnr. 97-411, 

samt III- IV dnr.01-061). 

 
RESULTAT 

Resultaten av studierna, som bygger på barnens egna berättelser och lek, visar 

att barns upplevelse av sjukdom och sjukvård i hög grad är personliga. Yngre 

barns upplevelser är i hög grad influerad av fantasifyllda föreställningar (I, III, 

IV) medan äldre barn känner sig vilsna när tillvaron inte är sig lik (II). En 

översikt över delstudiernas resultat kan ses i tabell 4 i bilaga 1. 

 

Att vara tillfälligt sjuk i åldern 7–10 år visade sig vara en brokig upplevelse, 

med fantasi och verklighet, obehag och mysighet blandat till en många gånger 

kontrastrik bild (I) medan det i åldern 11–18 år, snarare medförde ett avbrott i 

det vanliga livet som innebar att både kroppen och känslorna förvandlades till 

oigenkännlighet (II). I de yngre barnens berättelser om sjukdomsupplevelse 

fogades kontrasterande känslor och tillstånd som, rädsla/tillitsfullhet, att vara 

ledsen/ ha det mysigt och att ha ont/ ha roligt, samman. (I). Ungdomarna 

däremot förmedlade att de kände sig sårade av att den egna kroppen gjorde ont 

och inte var som vanligt (II).  

 

Tillfällig sjukdom medförde upplevelser av att andra kunde göra barnen illa vid 

undersökningar, behandlingar och vård (I, II). De äldre barnen kunde också 

förmedla att personalens bemötande och föräldrars oförmåga att förstå kunde 

såra. Det sårade även att uppleva sig  sviken av kompisar (II).  
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Den medicinska miljön gjorde de sjukvårdsrädda barnen osäkra. De kände sig 

osäkra på sjukvårdpersonalen och inför det okända (IV). Misstankar om 

farlighet väcktes och medicinska undersökningar upplevdes som våld (III, IV). 

Att vara sjukvårdsrädd innebar att vara rädd för att det skulle göra ont och för att 

bli skadad, liksom att man kände sig orättvist behandlad, förbisedd och tvingad 

(IV). Tilliten till andra människor bröts när barnet blev rädd i samband med 

sjukvård, vilket förde med sig avståndstagande till både människor och ting 

(III). Sjukvårdsrädslan kunde kännas ”förhäxande”, barnen ville slå sig fri och 

fly (IV). Innebörden i att vara sjukvårdsrädd var att bli övermannad, känslorna 

blev övermäktiga. Det var att tappa kontrollen och fastna i hopplöshet (IV). 

Sjukvårdsrädslan innebar att önska sig räddning, att söka skydd och be om att bli 

skonad (IV).  

 

Att bli tillfälligt sjuk innebar för de äldre barnen att de blev medvetna om sina 

behov av omsorg, både i form av att ge sig själv omsorg och att få omsorg av 

andra. Att få omsorg kunde innebära att bli informerad och bemött som en 

kompetent person men även att få lugn och ro. Egenomsorg innebar att försöka 

lyssna till kroppen och anpassa sig till den (II). För de yngre barnen var det 

mysigt att få uppmärksamhet och bli ompysslad när man var sjuk (I). 

Bemötandet framträdde som betydelsefullt för barnens upplevelse av sjukvården 

oavsett ålder (II, III, IV). Att få förståelse för vad man gick igenom (II), att 

personalen blev berörd av ens rädsla (IV) och att man blev varsamt hanterad 

(III) var  sådant som underlättade i mötet med sjukdom och sjukvård.  

 

Att drabbas av sjukvårdsrädsla manade barnen att söka förtröstansfulla 

relationer där det var möjligt att kommunicera rädslan (II, IV). När barnen var 

rädda hoppades de ändå på att det skulle bli bra, att de skulle få uppleva sin 
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tidigare naiva förtröstan. Hoppet gjorde att barnen försökte lita på att det inte 

skulle finnas skäl att vara rädd i sjukvårdsmiljön (IV).  

Resultaten från studierna uppmärksammar oss på att barn vistas i en 

färgsprakande personlig upplevelsevärld, där fantasi och verklighet gör anspråk 

på likvärdigt utrymme. Detta kunde resultera i skrämmande föreställningar, men 

också i en förtrollad förväntan på det goda. Att vara sjuk kunde vara en 

blandning av fantasi och verklighet (I). Vidare kunde barnets sätt att förstå sina 

upplevelser göra att sjukvården upplevdes som farlig (III) eller skrämmande 

som ett monster (IV). Att inte få medkänsla visade sig vara avgörande för barns 

upplevelse av sjukvården (IV). 

 

Den djupare förståelsen av delarbete IV ger vid handen att vi som människor 

riskerar att bli isolerade då känslor och medkänsla inte får tillräckligt utrymme. 

Brist på medkänsla ger utrymme för grymhet. Vidare pekar den djupare 

förståelsen av delarbete III på att oärlighet i relationer kan öka lidandet både för 

den lidande och för omgivningen. Leken visade på en konflikt mellan att visa sin 

inre upplevelse av rädsla och att leva upp till vad barnet uppfattade som 

omgivningens förväntningar. Att vara ”duktig” och få det skrämmande gjort och 

därmed låtsas, dvs. imiterat mod, visade sig var omöjligt om man var alltför 

rädd. Att istället uttrycka och avslöja sin rädsla gjorde det möjligt att som liten 

och rädd bli modig genom att be om hjälp. Delstudie IV pekar på att om den 

andre, i detta fall sjukvårdpersonalen, blir ”träffad i hjärtat” och låter sig beröras 

av barnets rädsla bryts rädslans förtrollning.  

 

Resultatet i delstudie I visar oss på att det positiva i sjukdomsupplevelsen oftast 

hör samman med relationer. Resultatet i delstudie II betonar vikten av att bli 

förstådd, att bli mött där man befinner då man känner sig vilsen och bli ledsagad 

igenom det svåra. Delstudie III och IV betonar ytterligare relationens betydelse 
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genom att visa på att om barnet får vara ärlig (III) och den andre blir berörd 

(IV) är det möjligt att tillsammans övervinna faran. Genom att möta rädslan i lek 

kan barnet leva ut både rädsla och mod (III). När tilliten till andra människor 

har brustit kan leken återerövra den. Tillit kan förverkligas genom att tro på att 

faran kan övervinnas. Hoppet iscensätter en triumf över faran och så gör även 

barnets lek.  
 

SAMMANVÄGD FÖRSTÅELSE OCH REFLEKTION 
 

Avhandlingens övergripande syfte var att belysa upplevelsen av tillfällig 

sjukdom och innebörden i sjukvårdsrädsla genom barns egna berättelser. Genom 

att barnen själva medverkat har deras perspektiv kunnat lyftas fram, ett barnens 

perspektiv som existerar parallellt med de vuxnas. Barns berättelser kan 

uppenbara sådant som det professionella synsättet i barnsjukvården skymmer 

(Carter, 2004). Mishler (2005) betonar betydelsen av att lyssna på berättelser 

som gör motstånd mot det rådande paradigmet; berättelser som är kritiska och 

avviker från en dominerande förklaringsmodell. Tidigare forskning har visat att 

barn med långvariga sjukdomstillstånd i hög grad strävar efter att anpassa sig till 

sjukvårdens och sjukdomens förutsättningar. I avhandlingens studier framträdde 

andra sidor av barns erfarenheter av sjukvård och sjukdom som på ett nytt sätt 

kan belysa vad sjukdom och sjukvård kan innebära för barn.  

 

Fenomenologisk hermeneutik syftar till att ta del av mänskliga erfarenheter 

genom berättelsens förmåga att återskapa det som hänt och sedan peka framåt 

mot ett möjligt sätt att vara i världen (Ricouer, 1976). I den sammanvägda 

förståelse av föreliggande avhandlings delstudier eftersträvas en berörd 

helhetsförståelse av den erfarenhet som kommit till uttryck i delstudierna (jfr 

Lindseth, & Norberg, 2004). Intentionen har varit att följa den tankeriktning som 

öppnas genom texten (jfr Ricoeur, 1992) genom att väga samman delstudiernas 
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fynd och reflektera över dessa i ljuset av filosofi och litteratur, speciellt i ljuset 

av sagornas värld. 

 

Fynden i avhandlingen visar på både mörka och ljusa sidor med att vara sjuk och 

få sjukvård under barndomen. Den mörka sidan kännetecknas av att känna sig 

vilsen (II), att ha skrämmande fantasier (I, III, IV) att ha ont (I, II) men också 

att vara rädd för att det ska göra ont (IV). Att inte bli respekterad och lyssnad till 

(II, IV), att känna sig utsatt för fara och vara rädd att bli skadad samtidigt som 

man upplever det som om omgivningen inte bryr sig om ens utsatthet (IV). 

Barnen förmedlar att de ville fly ur de svårigheter som sjukdom och sjukvård 

innebar (I, IV). Kontakten med sjukdom och sjukvård innebar också isolering 

(II), brusten tillit och risk för att förneka sig själv (III). Dessa fynd kan 

uppmärksamma oss på barnets utsatthet i sjukvården. En utsatthet som kan 

medföra att barnets tillit både till sig själv och till andra står på spel. 

 

Runeson, Hallström, Elander och Hermerén (2002b) fann att det inte alltför 

sällan inträffar att barns problem negligeras av sjukvårdpersonal och att barnen 

inte alltid får möjlighet att säga ifrån. Att få omvårdnad som man inte har något 

inflytande över kan upplevas som ”en kompakt omsorg från övermakten”, en 

omsorg som snarare vägleds av restriktioner och regler än av barnets egna behov 

(Eggehorn, 2005). I avhandlingens studier berättade barnen om smärtsamma 

procedurer (I) och sårande bemötande (II). De upplevde sig förbisedda (IV), 

kände sig utsatta för våld (III, IV) och drömde om att fly ut ur sjukdom och 

sjukvård (I, IV). När omvårdnad upplevs som ”en kompakt omsorg från 

övermakten” kan den förvanskas till en maktyttring att fly undan, snarare än en 

tillitsfull relation som erbjuder lindring.  
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Avhandlingens studier vittnar dock inte enbart om att tilliten är hotad. 

Studiernas resultat belyser även en ljus sida av barnens erfarenheter av sjukdom 

och sjukvård. Dessa erfarenheter bjuder motstånd mot det som hotar tilliten. Den 

ljusa sidan kännetecknas av goda relationer (I, II, III, IV), att känna sig trygg 

och att ha det mysigt (I), egen och andras omsorg (II), fantasi (I) upptäckariver 

(III, IV), förmåga att möta sin egen rädsla (III), att lyssna till sina behov (II) 

och att återerövra tillit och utvecklande av mod (III). Barns fantastiska förmåga 

att söka och och ta emot gemenskap i relationer, trots erfarenheter av att ha 

blivit sårade framträder genomgående i denna avhandlings studier. Även tidigare 

forskning har konstaterat att relationen har stor betydelse för barns upplevelser 

av sjukdom och sjukvård. Stöd från andra har visat sig vara den vanligaste 

strategin för att hantera svårigheter i samband med sjukhusvård (Ryan Wenger, 

1996). En hänsynsfull tillgänglighet upplevs som stöd (Brydolf, & Segesten, 

1996b) och när barn är ledsna är stöd från andra särskilt betydelsefullt (Spirito, 

Stark, & Tyc, 1994). Ett genomgående fynd i avhandlingens studier är att både 

barn och ungdomar, både de som är tillfälligt sjuka (I, II) och de som är rädda i 

samband med sjukvård (III, IV), vänder sig till föräldrar för medkänsla, stöd, 

omsorg och tröst. Det framgår också i avhandlingens delstudier att barnen hade 

en förväntan på att sjukvårdspersonal ska möta dem med godhet. Tilliten visar 

sig motståndskraftig mot negativa erfarenheter genom människors okuvliga 

förväntan att bli visad godhet trots erfarenheter av motsatsen (Weil, 1961). Det 

hot mot barnens tillit, som de mörka sidorna av upplevelserna i samband med 

sjukdom och sjukvård utgör, bjuds motstånd genom barnets okuvliga strävan 

efter goda relationer.  

 

Goda relationer kan hjälpa både för stunden och i framtida svårigheter. I en 

anekdot från Dostojevskis barndom får vi följa den unge Fjodor på 

upptäcktsfärd i skog och mark under sommarlovet. Plötsligt hör han någon ropa 

att vargen kommer. Han blir stel av fasa men springer sen fram till den första 
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människa han ser och klamrar sig fast vid honom. Denne man är en fattig bonde 

som tryggt leende tar till sig den vettskrämde pojken och försöker lugna honom 

med att det inte finns någon varg att se. Det har dock ingen lugnande inverkan 

på Fjodors rädsla. Bonden försäkrar då att han inte ska låta vargen ta honom. 

Han vidrör barnet med sina jordiga händer och säger ”Kristus vare med dig!” Då 

löses Fjodor ur sin rädsla. Det minnet gav många år senare hopp i den tröstlösa 

fångenskapen i Sibirien (Erixon, 2004). Detta nedtecknade barndomsminne 

belyser att barns rädsla förhåller sig tämligen opåverkbar av förnuftsmässiga 

resonemang men kan lösas i relationens erbjudande om trygghet och skydd. Att 

minnet av händelsen även kunde ge tröst senare i livet visar, att goda relationer 

inte enbart hjälper för stunden utan också kan erbjuda oväntat stöd i kommande 

svårigheter. I barnens berättelser förmedlas att möten med förstående personer 

som visar omsorg har gett hopp inför nya kontakter med sjukvården (I, II, IV). 

Omsorgen har bestått av att bli förstådd (II), att bli ompysslad och att få 

uppmärksamhet (I). I delstudie III kan vi också ana hur minnet av tidigare 

upplevd omsorg ger näring till den omsorg som barnet uttrycker under leken och 

som visar på en utväg ur rädslan. 

 

Den inblick i barns rädsla som berättelsen om Fjodor ger, kan öka förståelsen för 

den inverkan det fantasifyllda tänkandet har i barnens tillvaro. Detta tänkande 

kan försvåra men också underlätta barnets upplevelse av sjukdom och sjukvård 

(Spirito, Stark, & Tyc, 1994; Pöllkki, Pietilä, & Rissanen, 1999). Redan från 1 ½ 

års ålder börjar barn kunna fantisera och i minnet av det som hänt tänka ut 

händelser för framtiden. I lek och senare i berättelser kan barnen iscensätta 

skrämmande händelser men också önska sig lyckliga slut (Stern, 2000). Sagor 

ger ytterligare näring åt barns fantasier och möjlighet att identifiera sig med de 

mest fantasifulla karaktärer (Janzon, 1988). I delstudie IV kan sagans struktur 

anas i barnens berättelser om sjukvårdsrädsla där sjukvården framträdde som ett 

monster som framkallade rädsla (IV). I den tvååriga pojkens lek tog 
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sjukvårdsrädsla formen av en fabel där dockan och nallen fick åskådliggöra 

olika möjligheter att förhålla sig till faran (III). Den fantasi och de sagor som 

barnen har tillgång till i sin livsvärld färgar den innebörd barn ger sina 

erfarenheter av sjukdom och sjukvård och kan t ex ge läkarens instrument ett 

hotfullt drag (III) men också ta sig formen av berättelser om fantasifulla utvägar 

ur svårigheter (IV).  

 

Folksagor kan, genom att de inte undviker konflikter eller livets mörka sidor, ge 

barnen stöd i det verkliga livet (Bettelheim, 1979). Astrid Lindgrens sagor 

förmedlar inte heller en tillrättalagd tillvaro utan ondska och svårigheter. Hon 

var medveten om att barns liv kan inrymma lidanden och önskade i sina sagor ge 

barnen något att ”värma sig vid” i ett inte alltid så tryggt liv (Hagerfors, 2002). 

Det fantastiska med sagor är att de lovar att om man vågar sig ut i de 

skrämmande och påfrestande händelserna i livet, så ska vänligt sinnade krafter 

komma till hjälp. De ingjuter hopp om att lyckas trots svårigheter (Bettelheim, 

1979). Sagorna kan bli en del i barnets förförståelse och vara en inspiration i 

deras strävan att skapa mening i livets händelser. 

 

Om vi i reflektionen över avhandlingens resultat, ställer oss i den riktning som 

sagorna pekar mot (jfr Ricoeur, 1976) så kan sagan om Mio min Mio ta oss med 

in i äventyrets katastrofer, dvs. mot en hotande förintelse. Men just då, när det 

förfärliga ska hända, blir vi varse att en gåva vi tidigare fått av någon kan 

komma till hjälp (Lindgren, 2003). Om vi på liknande sätt följer med i Nalle Puh 

och hans vänners äventyr kan ”Nasse” visa att den som uttrycker rädsla kan bli 

modig tillsammans med sina vänner (Milne, 2006). Genom sagorna förmedlas 

en insikt om relationens betydelse, att människor vi möter kommer till vår hjälp 

och kan ge oss ovärderliga gåvor. Dessa gåvor kan sedan hjälpa oss att besegra 

eller uthärda det svåra. Sagorna ingjuter hopp om att det är möjligt att triumfera 

över faran (jfr Marcel, 1982). Sagorna ger näring åt barnets tillit. 



 
 

 45

 

Den samlade förståelsen av avhandlingens resultat visar att det som står på spel i 

barnens erfarenhet av sjukdom och sjukvård är tilliten. Resultatet visar även på 

att hotet mot barnets tillit också möter motstånd just i barnets egen förmåga. 

Astrid Lindgrens sagor förmedlar att det är möjligt för barn att bli hjältar. Mio 

träffar den grymme riddaren Kato i hjärtat. Därmed befrias både riddar Kato och 

alla i hans omgivning från grymhetens förtrollning (Lindgren, 2003). Denna 

saga kan illustrera barnets förmåga att beröra; att ”träffa den vuxne i hjärtat”.  

 

För den som ser en annan människas känslouttryck har det visat sig att en 

liknande men svagare reaktion uppstår (Damasio, 2003). Den andres känsla kan 

ge ett eko och väcka viljan att sträcka ut handen och bryta isoleringen. Vi är 

varandras värld och varandras öde (Løgstrup, 1992). I avhandlingens studier 

framkommer att barnen längtar efter att de personer de möter i sjukvården ska se 

och beröras av det svåra som rör sig inom dem. När tilliten är hotad längtar 

barnet efter att någon ser deras uttryck, blir berörd och erbjuder dem skydd. 

Detta kan bli möjligt om sjukvårdspersonal låter sig vägledas av det eko av 

barnets känsla som barnets uttryck väcker i dem.  

 

De erfarenheter som har kommit till uttryck genom barnens berättelser i den här 

avhandlingens studier, kan komplettera den kunskap som redan ligger till grund 

för målsättningen att ge barn så goda förutsättningar som möjligt när de drabbas 

av sjukdom och möter sjukvården (Månsson, & Dykes, 2004). Genom att beröra 

kan berättelser förändra vårt sätt att vara i livet (Lindseth, & Norberg, 2004). 

Fynden i avhandlingen pekar på ett tänkbart sätt att vara i världen (jfr Ricoeur, 

1976) i och med att de visar på en möjlighet att möta barns uttryck som 

mysterier att bli engagerade av och involverade i (jfr Marcel, 1982). Då kan 

barnets uttryck av rädsla bli en möjlighet för omgivningen, genom att svara an 

på barnets okuvliga förväntan att bli visad godhet (jfr, Weil, 1961). Barnets 



 
 

 46

uttryck av rädsla kan tas emot som en gåva av tillit (III), istället för att se 

barnets rädsla som ett problem som hindrar sjukvårdspersonal från att utföra sin 

arbetsuppgift. Barnets rädsla kan ses som en gåva, som något värdefullt och 

ömtåligt att ta vara på. 

 

Att bygga upp och få barnens tillit var centralt i omvårdnaden av sjuka barn men 

sjuksköterskorna bekymrades av att tilliten kunde raseras genom deras 

involvering i smärtsamma sjukvårdprocedurer (Bricher, 1999). Fynden i 

avhandlingens delstudier kan visa på en möjlig väg ur detta dilemma. Barnen 

strävade oavbrutet efter att uttrycka sina upplevelser och dela dem med sin 

omgivning. Att dela med sig är att vara generös, att bjuda på sig själv och bjuda 

in till sig själv, till sin egen tillvaro. Med detta som utgångspunkt skulle 

omvårdnad av barn kunna liknas vid att ta emot gästfrihet och vilja ta ett steg in 

i barnens värld, så som den uppenbarar sig utifrån deras perspektiv. Marcel 

(1982) framhåller att just i gästfrihet kommunicerar vi uppriktigt något av oss 

själva till den andre. I mötet med barn i hälso- och sjukvård blir personalen ofta 

inbjuden till barnens upplevelse av sin tillvaro, en upplevelse som i många fall 

inrymmer lidande. Inbjudan sker genom barnets uttryck. Barnet har en inre 

upplevelse som vi inte helt kan få del av och kanske inte förstå, men denna 

upplevelsens insida avspeglar sig på barnets utsida. I vårdsituationen kan 

personalen välja att bekräfta eller avvisa den känsla som väcks av barnets 

uttryck och som barnet försöker förmedla. 

 

För barnen i avhandlingens studier kunde stressad personal upplevas som 

skrämmande medan lugn personal upplevdes som tillgängliga för den oro barnet 

kände. Personalen visade sig därmed villiga att ta emot barnets erbjudande att 

dela med sig av sin oro (IV). Stern (1990) beskriver hur han tror att barnet 

uppfattar det när upplevelsen inte får bekräftelse av den vuxne, hur barnets egen 

upplevelse kan slås i spillror av den andres reaktion och förklaringar. För att 
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försöka rädda sin upplevelse från den andres missförstånd vänder sig barnet 

bort. Den samhörighet och det samförstånd barnet strävar efter uteblir. Barnet 

har att välja mellan att isolera sig med sin upplevelse eller att ge upp den och 

därmed inordna sig och underordna sig för samförstånd och samhörighet. Om 

inte barnet blir bekräftat med sin rädsla kan hon/han frestas att förneka sin egen 

upplevelse. 

 

Att försöka vara duktig, som barnet i delstudie (III), kan medföra ett förnekande 

av sin upplevelse och riskera hemmastaddheten med de egna känslorna. Det har 

visat sig att när barn inte känner sig hemma får de svårt att knyta an till nya 

miljöer och människor (Rasmusson, 1998). Samtidigt får barn som upplever en 

sjukvårdssituation som hotfull större behov av att känna sig hemmastadd och 

trygg (Runeson, Hallström, Elander, & Hermerén, 2002a). Marcel (1982) pekar 

på att en person kan beröva den andre känslan av hemmastaddhet. 

Obetänksamhet och oförsiktighet kan bryta den samhörighet som den andre 

känner med sig själv. Sjukvårdspersonalen kan vara för upptagen för att 

uppmärksamma vad barnet uttrycker (IV), och barnet kan uppmuntras att vara 

duktig och hålla inne med sin rädsla (III). Barnen kan i aningslöshet fråntas sin 

möjlighet att känna sig hemma med sina känslor.  

 

Resultaten i avhandlingens studier visar på vad som kan hjälpa barn att känna 

sig hemmastadda och behålla tilliten till sig själv och andra i de svårigheter som 

uppstår i samband med sjukdom och sjukvård. Barnens berättelser vittnar om 

hur det kan bli när deras uttryck har tagits emot. De har i sitt utsatta läge kunnat 

känna sig trygga när de fått den omsorg de behövt (II). De har blivit accepterade 

med sin rädsla och försiktigt hanterade (III). De har känt sig mottagna av lugna 

och vänliga människor och fått ta emot hjälp som befriat dem från rädslan (IV). 

Avhandlingens studier ger för handen att när barnen blir mottagna och 

bekräftade stärks deras känsla av att vara hemmastadd i sig själv. 
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Den samlade förståelsen av avhandlingens studier visar, att barn har ett stort 

behov att bli bemötta och bekräftade som de är och i det särskilda tillstånd de 

befinner sig i. Barn har en förmåga att blanda känslor och förståelse i en, ur 

vuxnas synvinkel, främmande logik. Barn är i hög grad beroende av andra och 

bär på en vidunderlig förmåga att söka goda relationer. De har redan tidigt en 

egen förmåga att förmedla sina upplevelser och uttrycka sina behov. Innebörden 

i barns upplevelser blir genom dessa uttryck tillgängliga för människor i 

omgivningen. När barn uttrycker sina känslor i samband med sjukvård och ärligt 

ger uttryck för sina upplevelser, inbjuder de vuxna inklusive sjukvårdspersonal 

att dela deras tillvaro. Av detta följer att omvårdnad av sjuka barn skulle kunna 

liknas vid att ta emot gästfrihet. Om vi tar emot den inbjudan som barnets 

uttryck innebär, kan detta öppna för en möjlighet att övervinna rädsla och 

svårigheter på ett sätt som barnet kan känna sig hemmastadd med. För oss vuxna 

gäller det då att var goda gäster och ödmjukt ta ett steg in i barnets tillvaro av 

verklighet, lek och fantasi. Vi kan göra rum för de barn vi möter inuti oss (jfr 

Marcel, 1982) och försöka se situationen ur deras perspektiv, ställa oss i samma 

riktning och bli uppmärksamma på de svårigheter barnet kan uppleva men också 

de öppningar och möjligheter som berättelsen, leken och barnets uttryck pekar 

på. Tillsammans med barnet blir det då möjligt för sjukvårdspersonal att pröva 

de möjligheter fantasin ger. I en kreativ relation (jfr Marcel, 1982) mellan sjuka 

barn och sjukvårdspersonal kan det bli möjligt att övervinna de svårigheter 

sjukdom och sjukvård kan innebära. 
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
 

Föreliggande avhandling har syftat till att öka förståelsen för barns situation i 

sjukvården genom att belysa upplevelsen av tillfällig sjukdom och innebörden i 

sjukvårdsrädsla genom barns egna berättelser. I studier som tar vara på 

människors erfarenheter blir det subjektivt upplevda föremål för vetenskaplig 

forskning, varför datainsamling och tolkning av data blir färgade av båda 

deltagares och forskares egen förståelse av de fenomen som granskas. 

Resultaten av en sådan studie är till viss del bunden till sin kontext och även 

möjlig att tolka annorlunda. Trovärdigheten i vetenskaplig forskning avgörs 

emellertid i hög grad av den erfarenhet, säkerhet och noggrannhet som finns till 

projektets förfogande oavsett vilken vetenskaplig tradition den genomförs i och 

studiens kvalitet måste kunna bli föremål för granskning. I forskning som 

grundar sig på människors erfarenheter kan detta bli möjligt genom att läsaren 

får tillräckligt underlag för att kunna instämma med eller avvisa den tolkning 

som presenteras, dels genom utdrag från datamaterialet men också genom 

uppgifter om hur data tillkommit, hanterats och analyserats (Mishler, 1990). 

Därmed följer, att en studies trovärdighet byggs upp genom hela arbetet, dvs. i 

arbetets alla olika steg och inte tillförlitligt enbart kan införas i avslutningsfasen 

(Morse, m fl 2002). 

 

I de artiklar som avhandlingen bygger på har analysresultaten belysts med 

utdrag från respektive studies datamaterial. Dessa data har samlats in i syfte att 

genom barnens erfarenheter kunna belysa de fenomen som varit föremål för 

undersökning. För att kunna belysa ett fenomen ur andra människors perspektiv 

behöver vi få ”låna” deras erfarenheter (Van Manen, 1984). Datainsamlingen 

måste då vara anpassad så att den tillåter människor att förmedla sina 

erfarenheter om ett visst fenomen så att de kan vara sanna mot sin upplevelse. 

Samtidigt förutsätts det att rätt fenomen blir belyst. I ett forskningsprojekt som 
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vill ta till vara barns erfarenheter påverkas möjligheten att i datainsamlingen nå 

fram till detta av en mängd faktorer. Barnet kan tröttna eller reagera negativt och 

därför inte vilja ”låna ut” sin erfarenhet till forskaren. Begreppsolikheter kan 

medföra att den ”utlånade” erfarenheten inte belyser det fenomen som studien 

gäller (Deatrick, & Faux, 1991) och den valda datainsamlingsmetoden kan 

genom att den passar olika bra för olika barn innebära att fenomenet inte blivit 

tillräckligt belyst ur alla deltagares perspektiv (Rasmusson, 1998). I 

medvetenhet om de svårigheter som kan finnas i ett forskningsprojekt där 

deltagarna uteslutande är barn, om än i olika åldrar och utvecklingsstadier, har 

föreliggande avhandlings delstudier vägletts av en vilja att öppet ta emot de 

erfarenheter som barnen ville förmedla genom att låta barnen själva i hög grad 

vägleda utforskandet av de fenomen som skulle belysas. Genom att handskas 

varsamt med det som fångats på ljud- och videoband och genom att utgå från 

barnens eget språk och uttryck vid analyserna av texten har arbetet präglats av 

en respekt för barnen och de erfarenheter som kommit till uttryck.  

 

Avhandlingsarbetets framskridande har kantats av en mängd mindre och större 

problem. Erfarenheten från de två första studierna visade att det kan behövas fler 

än ett sätt och flera möten för att fånga barns berättelser. Denna insikt påverkade 

den fortsatta planeringen men ledde å sin sida till ett annat oväntat problem. När 

vi möttes flera gånger kunde barnen närma sig det skrämmande i sin egen takt. 

Den rädsla barnen kände inför sjukvård och sjukvårdens föremål visade sig då 

ha en tendens att upplösas och försvinna genom att forskningsdeltagare och 

forskare tillsammans riktade sin gemensamma uppmärksamhet på den. Det 

fenomen som var fokus för studien bleknade och lät sig inte riktigt undersökas.  

 

Vidare har en del tekniska svårigheter förekommit. För att kunna bevara barnens 

uttryck på bästa sätt har all datainsamling spelats in på band. Det blev dock 

uppenbart, att även om barnet villigt förmedlade sina erfarenheter kunde det 
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vara svårt att fånga detta på ljud och videoinspelningar vilket innebar 

svårigheter att uppfatta vad barnet uttryckte. Bättre teknik skulle ha kunnat 

förbättra inspelningens kvalitet, men å andra sidan inneburit en miljö där barnet 

kanske kände sig mindre fri att uttrycka sig. Resultatet blev ett å ena sidan rikt 

uttryck som å andra sidan inte riktigt lät sig fångas. Att ett projekts styrka ofta 

kan bli dess svaghet problematiserades redan av Deatrick och Faux (1991). I 

fenomenologisk hermeneutisk forskning finns en medvetenhet om att den 

engagerade intervjuaren uppmuntrar till en rikare berättelse men samtidigt färgar 

vad som kommer fram (Lindseth, & Norberg, 2004). Föreliggande avhandlings 

delstudier bygger uteslutande på barns berättelser och är färgad av deras fantasi, 

dels beroende på att barns berättelser naturligt är färgade av deras fantasi (Stern, 

2000) men också för att lek och lekfullhet har varit en medveten strategi för att 

närma sig barnets livsvärld (jfr Van Manen, 1984). Fantasi ses av Ricoeur 

(1992) som en positiv förmåga, en hjälp i utforskandet av mänskliga 

erfarenheter. Även Marcel använde sig av fantasin i utforskandet av det 

mänskliga livets många olika möjligheter i sina teaterdramatiseringar (Hanley, 

2004). I avhandlingen kan valet att låta lekfullhet och fantasi få så stort utrymme 

göra att de vuxna som varit med vid de händelser barnen berättat om inte riktigt 

känner igen sig i händelsen. Samtidigt kunde, genom detta tillvägagångssätt, en 

tidigare mindre känd sida av barns upplevelser belysas. 

 
Fenomenologisk hermeneutisk filosofi betonar det vanskliga i att förstå andra 

människors erfarenheter och erbjuder en metod för att vördnadsfullt, i öppenhet 

och med kritisk reflektion handskas med denna vansklighet. Avhandlingsarbetet 

har lotsats av Ricoeurs (1965) beskrivning av sanningen som en miljö att 

befinna sig i. Genom att försöka hålla sig i ljuset kan man behålla en öppenhet 

för flera möjliga tolkningar. Det finns alltid mer än ett sätt att förstå en text. Alla 

tolkningar är inte lika trovärdiga, men man kan i en kritisk reflektion 

argumentera för sin tolkning (Ricoeur, 1976).  
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Genomgående i avhandlingens arbete har en strävan funnits att ett vuxet, 

professionellt och teoretiskt perspektiv i minsta möjliga mån skulle skymma den 

kunskap som kunde träda fram i barnens egna berättelser. Utgångspunkten har 

varit barnens egna uttryck som har skrivits ut ordagrant och beskrivits detaljerat. 

Datainsamlingen och utskrifter har granskats och diskuterats i handledning. All 

den text som utskrifterna resulterade i har analyserats och resultatet av 

respektive analys har fått växa fram ur texten. Analysmetodernas systematiska 

strategier för att validera det framväxande resultatet mot texten, och därmed mot 

den erfarenhet av fenomenet som kommit fram i datainsamlingen, har noggrant 

genomförts. Alla delstudiernas författare har varit delaktiga i 

tolkningsprocesserna och har försökt hålla sig så öppna som möjligt till texten. 

De framväxande resultaten har diskuterats med andra forskare och inspiration 

har sökts hos filosofer men också hos sagor för att vidga den kritiska 

reflektionen. De presenterade tolkningarna är de som forskargruppen 

gemensamt funnit som mest trovärdiga. 

 

Enligt Lindseth och Norberg (2004) är det sista steget i fenomenologisk 

hermeneutisk omvårdnadsforskning mötet med läsaren och vidare läsarens möte 

med den verklighet där hon/han är verksam. Först i läsarens möte med 

föreliggande avhandling och tillhörande delstudier och sedan i dennes 

kommande möten med barn och ungdomar i sjukvården kan överförbarheten 

prövas. Då blir det möjligt att avgöra om den möjlighet som avhandlingen pekar 

på kan tillföra något i vården av sjuka barn. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
The overall purpose of this thesis was to illuminate the experience of short-term 

illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives. 

The research involved paediatric in-patients and out-patients at a hospital in the 

north of Sweden.    

 

The intent was to obtain knowledge about the child’s perspective of illness and 

medical care through children’s own experiences. Lived experiences cannot be 

transferred from one person to another, but since they can be shared through 

communication, we used a narrative data collection strategy. A purposive 

sample of 22 children and youths, aged 2 to 18 years, narrated through play and 

conversation their experiences of illness and of being afraid when in contact 

with medical care. The interviews were tape-recorded and the participant 

observation and play was video-taped.  

 

The tape-recorded data were transcribed verbatim, and the activities in the 

video-taped sessions were described as precisely as possible. Two different 

methods were used for analysis of the transcribed data.  For the purpose of 

describing the experience of being occasionally ill, the data obtained in studies I 

and II were subjected to thematic qualitative content analysis. For the purpose 

of revealing the meaning of children’s experiences of being afraid, studies III 

and IV used a phenomenological hermeneutic analysis inspired by Ricoeur.  

 

In childhood, the experience of being ill seems to vary with the child’s age. At 

the ages of 7 to 10 years, the child’s way of thinking can colour the experience; 

imagination can produce both problems and opportunities. The findings in study 

I suggests that children combine imagination and reality, and contrasts seems to 

coexist such as being scared/confident, sad/cosy and hurt/having fun. At the age 
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of 11 to 18, being ill seemed to imply being lost, hurt and in need of comfort 

from themselves and others.  Medical care can be frightening to children and 

what is fearful can differ with age. To a 2-year-old child, medical care seemed to 

be dangerous; to children aged 7 to 11 years, it seemed threatening, like a 

monster. To the 2-year-old child, there seemed to be a conflict between, on the 

one hand, living up to expectations by ‘being good’ and hiding their feelings or, 

on the other hand, communicating their fear.  

 

The narrations by children in the 7–11 year age group, point to the importance 

of empathy when caring for children, i.e., to be receptive of the child’s fear in 

order to help the child through and out of the fear. To be afraid for a two-year-

old was to have one’s trust broken yet still be searching for a trustful 

relationship. However, if the child is received along with the fear, this opened up 

an opportunity for the child to develop courage and to gain control over the fear 

when under gentle care.   

 

The comprehensive understanding of the thesis as a whole indicates that when 

children become ill and receive medical care, they are in great need of being 

received and confirmed in their unique condition. Although still dependent, they 

also are in fact competent to seek relations with persons in their immediate 

environment. From early childhood they are competent to express their 

experiences and needs; through this ability the meaning of their experiences 

becomes available to persons caring for them.  

 

When children honestly express their inner experiences in relation to medical 

care, they invite adults and professionals to share their lives. To express one’s 

inner feeling is a gift of trust, a gift of hospitality. Thus, when caring for 

children we can be the ones who are being offered the gift of hospitality. We can 

accept this offer and be open to the opportunity of overcoming worries and fears 
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together with the child in a way that the child finds comfortable with. We can 

become guests who humbly take a step into the child’s world of experience, 

coloured as it is with play and imagination. Sharing the child’s perspective, 

attentive to their worries and aware of supportive opportunities, the professional 

can help the child take advantage of these opportunities. In such a creative 

relationship, children can overcome their troubles. 
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Bilaga 1 

Tabell 4. Översikt över delstudiernas huvudteman, teman och subteman. 
Studie Syfte Huvudteman Teman Subteman 

I 

Upplevelse av 
tillfällig sjukdom 

7-10 år 
 

Tematisk 
innehållsanalys 

 Combining reality and 
imagination 

Scared/Confident 
Hurt/Having fun 

Sad/Cosy 
Being caught and trying to 

escape 

To be ill is to be lost Lost in the body 
Lost in the feelings 

To be ill is to be hurt The body hurts 
Hurt by others 

II 

Upplevelse av 
tillfällig sjukdom 

11-18 år 
 

Tematisk 
innehållsanalys 

 

To be ill is to be in need 
of comfort 

Comforting oneself 
Comforting others 

Having one’s trust broken 
Being exposed to danger 

Being exposed to violence 
Averting from the feared 

Searching for a trustful 
relationship 

Communicating fear 
Wishing to be met as a person 

Wishing to be listened to 
Wishing for gentle treatment 

Living up to others’ 
expectations 

Being good 
Getting it over and done with 

III 

Innebörden i 
sjukvårdsrädsla 

2 år 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod  

 

Developing courage 

Meeting fear through 
animation 

Being accepted along with 
one’s fear 

Exploring the feared 
Conquering the fear 

Aware of the danger 

Unsafe with the unknown 
Unsafe with doctors and 

nurses 
Fear of being hurt 

Treated unfairly Disregarded by adults 
Forced and violated by adults 

Over powered 
Overwhelmed by feelings 

Getting out of control 
Trapped in despair 

Threatened by the 
monster of medical 

care 

Wishing for rescue Searching for protection 
Crying for mercy 

Hoping for good Being naively confident 
Trusting in not being hurt 

Being received 
Meeting calm and nice staff 

Being met by availability 
Becoming involved 

Receiving liberating aid 

Being distracted 
Being consoled 
Being soothed 

Being supported 

IV 

Innebörden i 
sjukvårdsrädsla 

7-11 år 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod 

The possibility of 
breaking the spell 

of fear 

Facing the feared 
Get acquainted with the feared 
Meeting fear with playfulness 

Accustoming to the feared 
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TACK 
Avhandlingen har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan enheten för 

pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap och Institutionen för omvårdnad 

vid Umeå universitet. Avhandlingsarbetet har involverat en mängd personer utan 

vilka avhandlingen aldrig skulle ha kommit till. 

 

För mig som doktorand har avhandlingsprojektet varit ett äventyr som, precis 

som i sagorna varit fyllt både med glädjeämnen och svårigheter om än inte 

direkta faror. Liksom det ynkliga minsta lilla syskon har jag gett mig ut på ett 

mig tillsynes oöverstigligt äventyr men på min väg mött människor som gett mig 

värdefulla gåvor som kommit mig till hjälp i de svårigheter jag stött på. 

 

Främst av allt vill jag förstås uttrycka den allra största tacksamhet till alla de 

barn som genom att delta i projektet och dela med sig av sina erfarenheter så 

fantastiskt generöst har utgjort själva förutsättningen för den kunskap som 

framkommit. Ett stort tack också till alla föräldrar utan vilkas engagemang deras 

barn inte hade kunnat medverka. 

 

I arbetet med avhandlingen har min huvudhandledare Lilian Jansson hela tiden 

funnits vid min sida. Hon tog sig an mig trots att mitt projekt inte rymdes i något 

av de större projekten vid Institutionen för omvårdnad, och trots att det inte 

fanns några säkra vägar till finansiering av projektet. Tack vare henne kom ett 

samarbete med Institutionen för klinisk vetenskap enheten för pediatrik till 

stånd, och jag kunde på så sätt bli antagen som doktorand. Hon har funnits med, 

med uppmuntran och kritik och hjälpt mig att ta mig fram i en för mig 

främmande tillvaro, den vetenskapliga världen. Uppdraget som 

huvudhandledare för mitt doktorandprojekt började redan förra årtusendet och 

har förmodligen kostat henne både tid, kraft och tålamod. För detta kommer jag 

alltid att vara tacksam. 
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Tack också till de biträdande handledarna som under årens lopp har löst av 

varandra, och var och en på sitt sätt bidragit till att avhandlingen blivit av. Leif 

Gothefors och Berit Kriström, som har bidragit med sin särskilda kunskap om 

barn och barnsjukvård, och Venke Sørlie och Anna Söderberg, som har bidragit 

med sin särskilda kunskap om kvalitativ forskningsmetod.  

 

Tack vare min tillhörighet till två institutioner har jag haft förmånen att få ”växa 

upp” i två olika forskningsmiljöer. Jag vill rikta ett tack till professor Olle 

Hernell, som visat tilltro, till denna kanske något udda fågel i den pediatriska 

forskningsmiljön, och till professorerna på Institutionen för omvårdnad, Astrid 

Norberg, P-O Sandman och Berit Lundman för kloka synpunkter under 

avhandlingsarbetets framåtskridande. Men kanske ändå särskilt till Astrid 

Norberg, som tagit sig tid att läsa igenom flera av mina manus och delat med sig 

av sin klarsyn, kunskap och erfarenhet. Tack Astrid Jonsson för att du med ditt 

handledarskap på C-nivå uppmuntrade mig till att börja forska och även har 

kunnat hjälpa mig så här i slutskedet. 

 

Den dubbla tillhörigheten har också gett mig förmånen att få stöd från två 

doktorandgrupper. På Institutionen för klinisk vetenskap som är en 

storinstitution, med många små enheter, har jag främst haft stöd av den lilla 

skara tappra doktorander på Enheten för pediatrik. Tack för glada tillrop och 

visat intresse! På Institutionen för omvårdnad har mitt arbete stötts och blötts av 

både lärare och doktorander vid seminarier och kurser. Utan dessa synpunkter 

skulle inte artiklarna, och inte heller avhandlingen som helhet blivit vad den 

blivit och resultaten skulle förmodligen ha försvunnit i ett virrvarr av ord. 

Gemenskapen i doktorandgruppen har betytt mycket för att komma vidare i 

avhandlingsarbetets uppgångar och dalar. Särskilt vill jag tacka er som var med 

när mitt intresse för forskning inom omvårdnad väcktes. Kristina Lämås, 

Christina Hopfgarten och Lena Persson; en fantastisk arbetsgrupp i vilken jag 
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upptäckte glädjen med att fördjupa mig i omvårdnadsämnet, genom att 

undersöka omvårdnadsfenomen både i verklighet och i litteratur, men alldeles 

särskilt genom ett lustfyllt rapportskrivande. Kristina Lämås har sedan tack vare 

lyckliga omständigheter även fortsättningsvis funnits med som stöd i 

forskningsmiljön. 

 

Det skulle dock aldrig ha blivit någon avhandling om inte kamraterna på 

barnkliniken hejat på mig. Det har funnits ett genuint intresse och en aldrig 

sinande välvilja för mig och mitt forskningsprojekt. Tack till er alla från högsta 

chef till närmsta arbetskamrat, ni är fantastiska! Några personer har särskilt haft 

betydelse för att den här doktoranden nu kommit fram till sitt mål. Katrine, du 

som så välvilligt alltid kan fixa så att det löser sig och så nattgänget, min fasta 

klippa. 

 

Den ekonomiska sidan av avhandlingsarbetet har inte varit utan problem, men 

har dock tack vara en mängd olika finansiärer kunnat genomföras. Stommen i 

ekonomin har dels initialt varit Västerbottens läns landstings FOU-medel men 

framförallt barnklinikens ALF-medel. Det allra första ekonomiska bidraget var 

ett stipendium från Pampers, och sedan har projektet fått medel från Stiftelsen 

Sven Jerrings fond, Kempefonden, Stiftelsen Samariten och Stiftelsen 

Oskarsfonden samt från Pharmacia/Pfizer AB via Berit Kriström. Medel för 

resor för att presentera forskningsresultat har tilldelats från Barncancerfonden 

och Vårdfacket. Till alla dessa bidragsgivare riktas ett mycket stort tack.  

 

Under avhandlingsarbetet har också många andra engagerat sig i mitt projekt 

och blivit ett oundgängligt stöd. Alla ni sekreterare, på Enheten för pediatrik, på 

Institutionen för klinisk vetenskap, på Institutionen för omvårdnad och till och 

med på Barnkliniken. Inga-Greta, Karin, Helena och Helena och Ulla, som har 

hjälpt till med stort och smått och framförallt med vänlighet - Tack! Och så 
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personalen på Medicinska biblioteket på Umeå universitet som alltid har ställt 

upp och hjälpt mig att söka och hitta litteratur och artiklar och svarat på alla 

mina underliga frågor - Tack! 

 

Tack Ann för delandet av tankar ända sen vi var mycket unga sjuksköterskelever 

och tack för den fina bilden till omslaget. 

 

Dock, avhandlingsarbetet skulle aldrig ha kunnat bli av om inte vänner och 

familj funnits vid min sida.  

 

Tack mina kära barn, Linus som hjälpt mig med det datatekniska, Linda som 

delar mitt intresse för omvårdnadens kännetecken och Linnea som alltid 

uppmuntrar sin mamma. I flera år har ni fått stå ut med en virrig och i 

avhandlingsprojektet uppslukad mamma men utan er vore jag inget. Ni är mitt 

allt, och tillsammans med era älskade, min glädje och förankring i tillvaron. Till 

min närmaste familj hör också alla våra hundar som alltid ställer upp på en 

uppfriskande promenad och glada upptåg. 

 

Tack också mina kära syskon, Dorotej (David), Tomas och Sara med familjer, 

för allt stöd i ur och skur. Särskilt betydelsefullt har det varit att ibland få vila ut 

tillsammans med små ivriga syskonbarn i Hidingebro. 

 

Och så tack till alla mina vänner: alla barn som kantat min väg och pockat på 

uppmärksamhet, alla hundvänner, kyrkvänner, grannvänner, tantvänner och 

gubbvänner, Susanne, Brita, Barbro, Eva, Lena, Michael, Thomas, Gunnel, 

Håkan, Ruth och alla ni andra. Vad vore livet utan er? 

 

Har jag glömt nån? -I så fall, tack till dig också! 
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