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Sammanfattning 
Studiens syfte var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i aktivitet för barn med 

medelsvår eller svår astma och allergi. Sju föräldrar till barn mellan 7-16 år med medelsvår 

eller svår astma och boendes i Sverige intervjuades med ett semistrukturerat instrument. 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen av intervjuerna utmynnade i 

tre kategorier; “Att inte vara delaktig som alla andra”, “Socialt stöd och hinder i aktivitet”, 

“Utmaningar i omgivningen”. Det framkom att alla barnen upplevde att de inte var som alla 

andra, de kunde inte delta i åldersadekvata aktiviteter på samma villkor som sina kompisar 

utan astma och allergi. Föräldrarna beskrev även att barnen upplevde att de hade både socialt 

stöd och hinder i delaktighet i aktivitet. Situationer och händelser som beskrevs rörde bland 

annat skolpersonal, kompisar och föräldrarna själva. Vidare berättade föräldrarna även om 

olika utmaningar i omgivningen, så som i skolan och andra miljöer där barnen vistas, vilket 

främst rörde barnen med allergi. Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att barn med 

astma och allergi har hinder och utmaningar i sin delaktighet i aktivitet utifrån vad deras 

föräldrar beskriver, och dessa hinder påverkar barnens vardagliga liv. 

 

 

Sökord: asthma and allergy, children, parent’s experiences, participation in occupation, 

occupational therapy. 
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Abstract 

Purpose of the study was to describe the parents' experiences of participation in the activity 

for children with moderate to severe asthma and allergy. Seven parents of children aged 7-16 

with moderate to severe asthma and residents in Sweden were interviewed using a semi 

structured instrument. The material was analyzed using qualitative content analysis. The 

analysis of the interviews resulted in three categories; "Not to be participating like everyone 

else", "Social support and obstruction in activity", "Challenges in the environment". It was 

revealed that all the children felt that they were not like everyone else, they could not 

participate in age-appropriate activities on equal terms as their friends without asthma and 

allergy. The parents also described that the children felt that they had both social support and 

obstruction to participate in occupation. Situations and episodes described concerned among 

others were school staff, friends and the parents themselves. The parents told further about 

different challenges in the environment, such as in school and other environments where the 

children were staying, which were mainly concerned children with allergy. Conclusions to be 

drawn from the study findings is that children with asthma and allergies have obstacles and 

challenges in their participation in the activity based on what their parents describe, and that 

they affect the children's everyday lives. 

 

 

Keywords: asthma and allergy, children, parent’s experiences, participation in occupation, 

occupational therapy.   
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Bakgrund 

Arbetsterapi och delaktighet 

Målet med arbetsterapi är att ge människor möjlighet att leva ett värdefullt liv och 

arbetsterapeuten ska utgå från klientens önskemål och behov men också ta hänsyn till 

omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2012), vidare ska även 

arbetsterapi verka för att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2001). Enligt The American 

Occupational Therapy Association [AOTA] (2008) ska arbetsterapeuten stödja klienter att 

engagera sig i aktiviteter, begreppet aktiviteter definieras som aktiviteter i det dagliga livet 

och är allt människor gör för att fylla sitt liv med. Barns lek anses vara en meningsfull 

aktivitet som bidrar till barns livskvalité samt att lek främjar hälsa, arbetsterapeuter är unika i 

sitt synsätt att se lek som en meningsfull aktivitet (Parham & Fazio, 2008). World Health 

Organization [WHO] (2010) definierar fysisk aktivitet för unga mellan 5-17 år som lek, sport, 

transport, planerad träning i social kontext med vänner och familj eller i skolan.  

 

Hälsa definieras som psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande som är en resurs för 

individen. Välbefinnande är en allmän term som omfattar alla mänskliga områden i livet som 

det fysiska, psykiska och sociala aspekter eller vad som kallas ett gott liv (Socialstyrelsen, 

2003). Rätten till aktivitet är ett begrepp som enligt Parham och Fazio (2008) används av 

arbetsterapeuter som vill använda sin kunskap om aktivitet för att förbättra välbefinnande och 

hälsa hos individer, grupper och i samhället, detta belyser och identifierar behovet av 

meningsfulla aktiviteter för människor för att skapa rättvisa i samhället. Orättvisor kan bland 

annat bero på ekonomiska skillnader eller att barn med funktionsnedsättningar inte kan ta sig 

till lekplatser på samma villkor som andra barn.  

 

Kielhofner (2008) menar att arbetsterapeuter måste respektera, stödja och förstå klientens 

värderingar, roller, vanor, vilja och miljö. Vidare beskriver Kielhofner (2008) att all aktivitet 

förekommer i en komplex flerdimensionell miljö och den fysiska samt sociokulturella 

kontexten påverkar alltid. Miljö inkluderar ytor, platser, objekt, personer, sociala grupper och 

den mening som det ger klienten. Miljön ger möjligheter och resurser eller skapar krav och 

hinder vilket kan variera för olika personer beroende på deras intressen, vilja, vanor och 

kapacitet. Arbetsterapeuten ska titta dynamiskt på klienten, på klientens aktiviteter, kontext 

och miljö (AOTA, 2008). Arbetsterapeuter ska även främja och möta sociala behov för att alla 

barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i hem, skola och samhälle (Parham & Fazio, 2008). 

Klientens val och erfarenhet ska vara central del av arbetsterapiprocessen samt att 
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arbetsterapeuten ska stödja hälsa och delaktighet i livet genom engagemang i aktivitet 

(AOTA, 2008; Kielhofner, 2008).  

 

Delaktighet beskrivs av Socialstyrelsen (2003) som engagemang i önskad aktivitet på ett sätt 

som är tillfredsställande för individen och sammanfaller med förväntningarna inom kulturen. 

Kielhofner (2008) beskriver delaktighet i aktivitet som engagemang i lek, arbete och 

aktiviteter som sker i det dagliga livet. Delaktighet i aktivitet bidrar till att människan blir en 

del av den sociokulturella kontexten vilket är nödvändigt för att människan ska känna 

välbefinnande. Delaktighet i aktivitet kan vara att ha ett arbete, jobba ideellt, ta hand om sitt 

hem och sin hygien samt att umgås med vänner. Kielhofner (2008) beskriver också att 

delaktighet i aktivitet är personligt och kontextuellt. Den personliga delaktigheten formas av 

individens roller, vanor, vilja, förmågor och begränsningar. Kontextuella delaktigheten beror 

på om miljön möjliggör eller begränsar delaktigheten i aktiviteter.  

 

Astma och allergi 

Astma är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i barndomsåren och kan begränsa det 

dagliga livet. Av barnen i skolåldern har 5-10 % astma som beror på allergi eller som utlöses 

av förkylningar. Svår och medelsvår astma förekommer hos cirka två procent av alla barn i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2013b). Astma innebär att barnet har inflammation i luftrören vilket 

orsakar försvårad luftpassage. Vanliga symtom är andnöd, väsande och pipande andning samt 

nattliga hostningar med slembildning (Wennergren & Hedlin, 2012; Socialstyrelsen, 2013b). 

Kall luft, pälsdjursallergener och starka lukter är några faktorer som kan framkalla besvär hos 

barn med astma (Wennergren & Hedlin, 2012; Socialstyrelsen, 2013b). Allergi är en vanlig 

orsak till astma (Socialstyrelsen, 2013b) även miljöfaktorer så som passiv rökning och fukt i 

boendemiljön påverkar risken för att utveckla astma (Socialstyrelsen, 2013b; Karolinska 

Institutet, 2013; Hedman, Andersson, Bjerg, Forsberg, Lundbäck & Rönmark, 2014). Andra 

orsaker till att barn utvecklar astma är luftföroreningar såsom biltrafik (Wennergren & Hedlin, 

2012; Andersson, Modig, Hedman, Forsberg & Rönmark, 2011) samt djur- och pollenallergi 

eller om mamman rökt under graviditeten (Hedman et al., 2014). Enligt en studie av Hedman, 

Bjerg, Lundbäck & Rönmark (2012) finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickors astmasymtom, dock finns indikationer på att efter femton års ålder kan flickors besvär 

öka.   
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Amerikanska motsvarigheten till socialstyrelsen U.S Departement of Health and Human 

Services (2007) har tagit fram riktlinjer för astmadiagnosticering och -behandling och där 

kategoriserat svårighetsgrader av astma. Barn med lindring astma har liten begränsning i 

dagliga aktiviteter, symptom mindre än två gånger i veckan, vaknar sällan på nätterna samt 

medicinerar inte dagligen och aldrig mer än en gång per dag. Medelsvår astma innebär att 

barnen har en viss begränsning i det dagliga livet, symtom dagligen, vaknar på natten på 

grund av sina besvär cirka en gång i veckan och medicinerar dagligen. Vid svår astma har 

barnet symtom under hela dagen, vaknar varje natt till följd av astmasymtom, är extremt 

begränsat i sina dagliga aktiviteter och medicinerar flera gånger dagligen för att minska 

symtom.  

 

Astma orsakar problem i och försvårar dagliga aktiviteter samt kan skapa problem med sömn 

och vila (Wennergren & Hedlin, 2012). En enkätstudie av Newacheck och Halfon (2000) 

visar att barn med astma begränsas i sina åldersadekvata dagliga aktiviteter, så som att leka 

och vara sociala, och att astma orsakar frånvaro från skolan. Enligt Wennergren och Hedlin 

(2012) undviker oupptäckta och undermedicinerade astmatiker ofta fysiska aktiviteter på 

grund av sina besvär och den obehandlad eller undermedicinerad astman orsakar trötthet, 

långdragna förkylningar och natthosta. Lorenzo och Metz (2013) har gjort en studie som visar 

att barn med astma kan vara rädda för att ta ut sig i fysiska aktiviteter trots att det är viktigt för 

denna grupp att vara fysiskt aktiva. WHO (2010) rekommenderar att barn mellan 5-17 år har 

fysisk aktivitet minst en timme per dag och Statens Folkhälsoinstitut (2013) påpekar att ökad 

fysisk aktivitet ökar den fysiska hälsan. Fysisk aktivitet gör att barnets motorik och 

koordination utvecklas men även inlärningsförmågan och koncentrationen förbättras. Det 

finns skillnader i motionsvanor mellan barn med och utan funktionsnedsättning. Unga med 

funktionsnedsättning ägnar sig mer åt måttlig motion medan unga utan funktionsnedsättning 

ägnar sig åt regelbunden träning och motion (Statens Folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Allergiska sjukdomar har blivit vanligt förekommande i Sverige. Minst vart tredje barn har 

någon gång under uppväxten besvär med allergisk sjukdom som allergisk rinit, atopiskt 

eksem, hösnuva eller födoämnesallergi, besvären är framför allt från huden eller mag- och 

tarmkanalen. Allergiska sjukdomar uppkommer på grund av ärftliga faktorer i samspel med 

miljön barnen lever i. I länder med västerländskt levandssätt ökar de allergiska sjukdomarna 

och det spekuleras i varför det blivit allt vanligare. Från 1950-talet fram till 1990-talet 

fördubblades förekomsten av allergisjukdomar vilket kan förklaras genom att sjukvården blev 
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allt mer medveten om sjukdomarna och därmed ställde fler diagnoser (Wennergren & Hedlin, 

2012). 

 

Konsekvenser i aktiviteter för barn med astma och allergi  

Under barn- och ungdomsåren grundläggs hälsorelaterade levnadsvanor och det påverkar 

individens hälsa under resten av livet (Statens Folkhälsoinstitut, 2013). Barn som har astma 

skattar sin hälsa lägre än andra barn (Karolinska Institutet, 2013). Forskning visar att barn och 

ungdomar med astma har sämre psykisk hälsa och i större utsträckning lider av oro och 

depressioner än jämnåriga utan astma (Chian-Jue et al., 2010; Collins et al., 2008; Honey, 

Emerson & Llewellyn, 20011). 

 

Socialstyrelsen (2013a) påvisar att det är vanligt att elever inte deltar i idrottsundervisning på 

grund av astma, trots att fysisk aktivitet rekommenderas till astmatiker. Lärarna saknar ofta 

kunskap om vad eleverna klarar av och hur astmareaktioner ska hanteras. Det finns även stora 

brister i medicinsk yrkesvägledning samt uppföljning inför och under utbildning, i vissa yrken 

förekommer exponering av ämnen som medför ökad risk för personer med till exempel astma 

eller allergi (Socialstyrelsen, 2013a). I en studie av Mazurek, Schleiff och Henneberger 

(2011) framgår det att astma är en viktig faktor som påverkar karriärplanerna och 

konsekvenserna blir att personerna undviker vissa yrken. Studenter med astma diskuterar 

främst sina karriärplaner med familj och vänner, mer sällan med läkare och syokonsulent. I en 

studie med vuxna astmatiker (Ställberg, Nyström Kronander, Olsson, Gottberg, Rönmark & 

Lundbäck, 2003) uppgav informanterna att de undvek aktiviteter på grund av sin astma. 

Aktiviteter de undvek innefattade fysisk ansträngning, kontakt med djur samt besök i 

restauranger och caféer.  

 

Socialstyrelsens (2013a) utredning om allergi i förskola och skola visar att det generellt 

saknas förebyggande allergiarbete. Trots att många barn lider av allergi så arbetar skolorna i 

huvudsak med specifika lösningar för enskilda barn med svåra besvär, vilket kan leda till att 

barnen känner sig utpekade samt att barn med lättare besvär inte blir hjälpta. Vidare visar 

utredningen att finns en rad brister i inomhus- och utomhusmiljö samt anpassning av mat och 

undervisning. Många lokaler uppfyller inte de regler som finns gällande till exempel städning, 

ventilation och fuktskador. Det finns brister i rutinerna för anpassad kost vilket leder till att 

barn måste söka akutvård. Likaså brister rutinerna i kommunikationen mellan skolan, 

drabbade barn och deras föräldrar. 
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I Sverige är arbetsterapeutiska interventioner fortfarande ovanliga inom astma- och 

allergisjukvård till skillnad mot andra länder där man kommit längre, en studie från USA 

belyser att arbetsterapeuter ser behov av arbetsterapi hos barn med astma och allergi för att 

möjliggöra barnens delaktighet i aktivitet (Lorenzo & Metz, 2013). Arbetsterapeuter kan 

minska konsekvenserna för klienter med astma genom att undersöka miljön och föreslå 

förändringar för att undvika allergiframkallande ämnen i hemmiljön (Frisk, Blomqvist, Stridh, 

Sjödén & Kiviloog, 2002) samt stötta föräldrar till barn med funktionsnedsättningar genom att 

belysa och informera om värdet av stöd från omgivningen och av yrkesverksamma inom 

sjukvården för att minska risken för att barnen får problem med delaktighet (Parham & Fazio, 

2008).  

 

Problemformulering och syfte 

Astma och allergi är kroniska sjukdomar som räknas som funktionsnedsättningar och drabbar 

en tredjedel av alla barn under uppväxten. (Wennergren & Hedlin, 2012). Studier visar att 

unga med astma har uppnått god livskvalité med normal fysisk aktivitet (Trzcieniecka-Green, 

Bargiel-Matusiewicz & Wilczynska-Kwiatek, 2009; Hasselgren, Gustafsson, Ställberg, 

Lisspers & Johansson, 2005) samtidigt som Statens Folkhälsoinstitut (2013) rapporterar att 

barn med funktionsnedsättning inte ägnar sig i samma utsträckning i fysisk aktivitet.  

 

Huruvida barn och ungdomar med astma undviker aktiviteter eller har begränsningar i 

aktiviteter har författarna endast funnit en studie om, en enkätstudie från USA. Annan 

arbetsterapeutiskforskning inom området astma och allergi hos barn tycks saknas. Författarna 

till denna uppsats anser därmed att det finns behov av utökad kunskap inom området och 

syftet med studien är att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i aktivitet för barn med 

medelsvår eller svår astma och allergi. 

Metod 

Design 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Designen 

valdes för att få beskrivande data genom informanternas egna ord. Intervjumaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). 
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Urval 

Urvalskriterierna för studien var föräldrar till barn mellan 7-16 år som har medelsvår eller 

svår astma och bor i Sverige. Urvalet var ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) utifrån 

urvalskriterierna med snöbollseffekt som teknik. Medelsvår astma definieras i studien som att 

barnet ska ha symtom dagligen, medicinerar dagligen mot symtomen och upplever vissa 

hinder i dagliga aktiviteter. Vid svår astma ska barnet vara extremt begränsad i dagliga 

aktiviteter på grund av symtom och vara i behov av medicin flera gånger dagligen. Andra 

diagnoser så som eksem fick förekomma. Informanter med barn som inte uppfyllde kriterierna 

för medelsvår eller svår astma till exempel de med lindrig astma eller förkylningsastma 

exkluderades. Informanterna som intervjuades var fem kvinnor och två män från olika 

familjer, hemmahörande i två mindre städer samt en medelstor stad i Sverige. Intervjuerna 

rörde ett barn per förälder. Barnen i studien var fyra pojkar och tre flickor varav två 

åttaåringar, en tioåring, en elvaåring, en tolvåring, en femtonåring och en sextonåring.  

 

Procedur 

För att komma i kontakt med informanter kontaktades inledningsvis intresseorganisationer för 

astma och allergi. Kontaktförsök skedde under en längre tid med både lokalföreningar och 

riksföreningar per telefon, via mail och sociala nätverk. Vilket resulterade i ett telefonsamtal 

där hjälp inom överskådbar tid inte kunde ges samt ett mailsvar med utlovad hjälp med 

annons i medlemstidning, dock kunde inte varaktig kontakt skapas då representanter för 

organisationen inte var kontaktbara. En organisation gav tillåtelse till författarna att annonsera 

efter informanter på deras sida i en social media, men det gav inga informanter. För att finna 

informanter till studien upprättades kontakt genom författarnas personliga nätverk via telefon, 

personliga möten och sociala medier. Författarnas personliga nätverk resulterade i fyra 

informanter och snöbollseffekten gav ytterligare fyra informanter, en informant exkluderades 

på grund av geografiskt avstånd och tekniska svårigheter. Ett missivbrev utformades (bilaga 

1) och delgavs varje informant före intervju.  

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som valdes var intervju, enligt Olsson och Sörensen (2007) används 

intervjuer för att få nyanserade beskrivningar av informanters erfarenheter. För att säkerställa 

att intervjuerna följde liknande struktur utan att inskränka på informanternas eget beskrivande 

valdes semistrukturerad intervju. Totalt genomfördes sju intervjuer. 
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Intervjufrågorna utgick från det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet Bedömning av 

Delaktighet i Aktivitet [BDA] (FSA, 2013) och anpassades för att tillse studiens syfte (bilaga 

1). Instrumentet är utformat för att samla information om en persons uppfattning om sin 

aktivitetssituation och delaktighet i vardagliga livet. BDA har sin grund i Occupational Case 

Analysis Interview and Rating Scale [OCAIRS] som i sin tur grundar på MOHO (Kielhofner, 

2008) som är den teoretiska utgångspunkten författarna har valt för studien. Instrumentet är 

välbeprövat och har visat god reliabilitet och validitet vid användning inom arbetsterapi och 

används till flertalet olika klientgrupper. Användningsgruppen för instrumentet är främst 

vuxna, därav rekommenderas att frågorna anpassas vid tillämpning till barn och ungdomar 

(FSA, 2013). 

 

Alla sju intervjuer genomfördes genom enskilt personligt möte med en författare samt en 

informant närvarande. Informanterna fick möjlighet att välja intervjuplats, valda platser var 

bland annat informanters arbete och hem samt lärcentra. Informanterna fick även flera 

alternativ på dag och tid för intervju. Innan intervjuerna påbörjades gavs muntlig information 

om att deltagande är frivilligt samt om studiens syfte. Informanterna instruerades att svara så 

uttömande som möjligt på frågorna samt dela med sig av tankar som uppkom under intervjun 

kring deras barns delaktighet i aktivitet och astma eller allergi. Intervjuerna tog mellan 14 och 

36 minuter att genomföra, genomsnittlig tid var 23 minuter, intervjufrågorna följde samma 

struktur i alla intervjuer och följdfrågor förekom för att få så uttömande svar som möjligt. 

 

Analys av data 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades ordagrant av den 

författare som inte genomfört intervjun, transkriberingen av intervjuerna resulterade i 4-18 A4 

sidor text. Texterna lästes upprepade gånger enskilt av båda författarna och bearbetades 

därefter med innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innehållsanalys valdes 

för att på ett strukturerat sätt behandla innehållet i föräldrarnas erfarenheter. Identifiering av 

meningsenheter och kondensering av dem utförde författarna enskilt, de kondenserade 

meningsenheterna bearbetades till koder gemensamt av författarna. Koderna kategoriserades 

gemensamt och utmynnade först i åtta kategorier fortsatt jämförelse ledde till att tre kategorier 

återstod (tabell 1). Meningsskiljaktigheter som uppkom under analysen av datamaterialet 

diskuterades mellan författarna tills samtycke uppstod. 
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Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter kategoriserades under innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering Kod Kategori 

”Det är ju det som är 

hon vill vara som andra 

och inte behöva någon 

specialkost eller så” 

 

Hon vill vara som andra Vill vara som andra Att inte vara delaktig  

som alla andra 

”då är det ju speciellt 

alltså på idrotten som det 

blir besvärligt… 

jättebesvärligt… det är 

ju läraren alltså det är ju 

läraren som inte riktigt 

förstår vidden av det 

hela” 

 

Det är speciellt på 

idrotten som det är 

besvärligt.. läraren 

förstår inte vidden av det 

hela 

Läraren förstår inte Socialt stöd och hinder i 

aktivitet 

”det är ju ett problem 

asså absolut och han 

reagerar ibland och det 

är ju därför han 

egentligen behöver ta 

medicin varje dag asså 

han behöver oftast inte ta 

nånting på sommarn för 

då träffar han dom inte” 

 

Det är problem i skolan 

och han reagerar ibland, 

det är anledningen till att 

han behöver medicin 

varje dag 

Det är problem i skolan, 

måste därför ta medicin 

varje dag 

Utmaningar i 

omgivningen 

 

Etiska aspekter 

För att uppnå ett grundläggande individskydd vid forskning finns etiska aspekter som ska tas i 

beaktande, aspekterna rör bland annat informanternas konfidentialitet och informationen till 

informanterna (Olsson & Sörensen, 2007). Hänsyn till de etiska aspekterna togs genom att 

informanterna i studien fick information på ett begripligt sätt både skriftligt och muntligt i 

samband med intervjun. Informationen innehöll studiens syfte och upplägg, vad medverkan 

innebar, att deltagande är helt frivilligt och att informanten hade rätt att avbryta när som helst 

under studiens gång utan några negativa följder. Författarna informerade även om den 

förväntade nyttan med studien. För att minimera risken att utnyttja deltagares eventuella 

beroendeställning, speciellt då personligt nätverk användes, var författarna noga med att 

poängtera att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att alla 

informanter fick en tids betänketid från att intervjutid bokades tills att intervju genomfördes.  

 

Data är avidentifierad och konfidentiellt material har förvarats så att inte obehöriga har haft 

tillgång till det (Olsson & Sörensen, 2007). Informanterna gavs största möjliga 

konfidentialitet, information och personuppgifter förvarades så att obehöriga inte kunde ta del 
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av det, och intervjuerna kodades med siffor för att minska risken för identifiering. Hänsyn 

togs inför risken att informanterna och deras barn oavsiktligt kunde identifieras när datan 

presenterades i resultatet. Författarna ansvarade för att insamlad data endast användas för 

forskningsändamål. Vetenskaplig oredlighet kan delas in i olika grupper bland annat plagiat 

och felhantering av data (Olsson & Sörensen, 2007). För att inte handla oredligt har 

författarna säkerställt att referenser och citat är korrekt angivna samt att datamaterial hanterats 

varsamt för att förhindra förvrängning av innehållet. 

 

En avvägning mellan det förväntade kunskapstillskottet och negativa konsekvenser för 

berörda ska beaktas i forskning. Författarna upptäckte vid litteratursökning att det saknas 

kunskap inom området och anser att det därmed finns nytta med studien. Författarna såg dock 

en risk i att en medvetandeprocess påbörjas och att studien kunde väcka negativa känslor hos 

informanterna. Författarna hade under intervjuerna ett neutralt förhållningssätt till 

informanternas svar och använde sig av en intervjustil som stärker och hjälper samt reducerar 

negativa känslor för informanten. Författarna var medvetna om att personliga egenskaper hos 

författaren påverkar hur mycket information informanten är villig att ge. Författarnas slutsats i 

vägning mellan nyttan med studien och eventuell skada för informanterna eller deras barn är 

att risken som de utsätts för är rimlig i förhållande till vinsten som kan uppnås med studien. 

Resultat 

Föräldrar till barn med astma och allergi har i intervjuer beskrivit sina erfarenheter av sina 

barns delaktighet i aktivitet. Analysen av intervjuerna utmynnade i tre kategorier; “Att inte 

vara delaktig som alla andra”, “Socialt stöd och hinder i aktivitet”, “Utmaningar i 

omgivningen”. Det framkom av föräldrarnas beskrivningar att alla barnen upplevde att de inte 

var som alla andra, de kunde inte delta i åldersadekvata aktiviteter på samma villkor som sina 

kompisar utan astma och allergi. Föräldrarna beskrev även att barnen upplevde att de hade 

både socialt stöd och hinder i delaktighet i aktivitet. Erfarenheter som beskrevs rörde bland 

annat skolpersonal, kompisar och föräldrarna själva. Vidare berättade föräldrarna även om 

olika utmaningar i omgivningen, så som i skolan och andra miljöer där barnen vistas, vilket 

främst rörde barnen med allergi. 

Att inte vara delaktig som alla andra 

Kategorin belyser föräldrarnas erfarenheter av att barnen kände att de inte var delaktiga som 

alla andra beträffande flera olika faktorer. Barnen kunde inte vara som andra vad gäller fysisk 
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aktivitet och sömn, de kunde inte ha önskat husdjur, och kunde inte vara som andra då de 

hade födoämnesallergier samt behövde ta medicin. Enligt föräldrarna upplevde alla barn i 

studien att de på något sätt inte var som alla andra till följd av sin sjukdom. Föräldrarna 

uppgav att flertalet av barnen i studien hade uttalat upprepade gånger att de vill vara som alla 

andra, orka som alla andra och inte vara sämre än andra. En förälder beskrev det med orden; 

 

“Det är väl mest det där när han tar ut sig riktigt så där som man kan känna att 

han inte riktigt orkar som alla andra… och det svåra är att han vill ju inte vara 

sämre än alla andra så han pushar sig ju till max hela tiden… och just det där att 

han känner ju sig nej jag kan inte vara sämre än alla andra det ska liksom inte 

spela någon roll jag ska kunna hålla på som alla andra men alla gånger så går 

det ju inte så det är ju som det är.” 

 

I studien framgick att inte orka som alla andra eller inte vara sämre än alla andra var starkt 

förknippat med att vara fysiskt aktiv. Föräldrarnas erfarenheter visade att det fanns många 

hinder samt en del stöd inom fysisk aktivitet. Merparten av barnen i studien deltog 

regelbundet i någon form av organiserad fysisk aktivitet så som fotboll, truppgymnastik, 

ridsport, pingis och handboll. Astma hindrade barnen från att delta i fysisk aktivitet enligt 

flera föräldrar. En förälder med barn i lågstadieålder berättade att det ibland var önskvärt att 

astman skulle stoppa sonen från fysisk aktivitet i tidigare skede för att undvika större anfall 

efteråt. Detta eftersom sonen inte själv kunde sätta gränser för vad han klarar av då han hade 

lätt för att ta ut sig under fysisk aktivitet på grund av att han ville vara delaktig som de andra 

barnen.  

 

De äldre barnens föräldrar beskrev att barnen med åldern lärt sig hantera astma och allergi 

bättre. Föräldrarna uppgav att deras barn måste ta extra mediciner före fysiskt ansträngande 

aktivitet, dels för att kunna delta i aktiviteten på önskat sätt och dels för att inte må dåligt 

efteråt. Föräldrarna beskrev att de tydligt kunde se om de glömt att ge mediciner inför 

träningar, barnen var mer passiva och sprang betydligt mindre, med mediciner blev barnen 

mer alerta och delaktiga. Några föräldrar berättade att barnen själva tyckte att träningarna blev 

märkbart jobbigare utan mediciner. Föräldrar med yngre barn påpekade att barnen behövde 

stöd och påminnelse för att ta sin medicin, antingen för att komma ihåg eller för att de 

egentligen vill slippa sin medicin och få vara som alla andra, vilket gjorde att en del av barnen 

behövde extra stöd i skolan före exempelvis bad för att klara av att delta i aktiviteten.  
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En återkommande företeelse var att barnen blev tröttare än sina friska kompisar efter fysisk 

ansträngning, föräldrar beskrev att deras barn var trötta efter skolidrotten och att det 

påverkade skoldagarna negativt. Att barnen inte alltid orkar som alla andra på grund av sina 

sjukdomar är något som flera föräldrar återkom till under intervjuerna, föräldrarna berättade 

att barnen inte orkade samma tempo, inte kunde vara med på ansträngande träningar samt att 

barnen inte tyckte att det var roligt när de inte orkade. Att fysisk aktivitet förbättrade astman 

var flera föräldrars erfarenhet samt att barnen var envisa och kämpade på trots att andningen 

blev tung. Trots att det var jobbigt levde ett barn för sin idrott beskrev en förälder, och en 

annan uppgav att det var bra att barnet rörde på sig för astman förbättrades genom fysisk 

aktivitet. En förälder ansåg att barnet kunde göra det hon ville men inte hela tiden utan fick 

begränsa sig till att göra det hon ville under kortare stunder. 

 

Att bli bjuden på en social aktivitet beskrevs som positivt men kunde även vara en 

begränsning i delaktighet om föräldrarna alltid måste vara med då det hindrade barnen från att 

vara som vilket barn som helst. Behov av specialkost eller att tänka på vad man äter beskrevs 

av föräldrarna som hindrande för barnen från att vara som alla andra. Att gå ut och äta eller 

fika med vänner upplevdes vara ett problem berättade en tonårsförälder då det inte alltid fanns 

något dottern kunde äta på grund av födoämnesallergier, ibland valde dottern att bara dricka 

en läsk medan vännerna kunde äta. 

 

Ett mönster som uppenbarade sig kring barn med pälsdjursallergi var att de måste undvika att 

gå hem till kompisar med husdjur för att inte bli sjuka, några valde istället att träffas utomhus 

eller ta hem kompisarna till sig medan andra undvek att leka med de som har husdjur. En del 

av barnen reagerade enligt föräldrarnas erfarenheter på kompisars stallkläder eller om de hade 

katt i hemmet. Barnen med pälsdjursallergi var tvungen att tacka nej till barnkalas hos 

kompisar som hade husdjur, vilket barnen tyckte var tråkigt då de kände att de inte var 

delaktiga som sina kompisar beskrev föräldrarna. Det fanns enligt föräldrarna hinder för 

barnen att övernatta hos kompisar och släkt på grund av barnens allergi, vilket påverkade hela 

familjerna. Andra hinder i att vara som alla andra var att, till skillnad från sina vänner, inte 

kunna ha önskat husdjur på grund av allergi. 

 

Flera föräldrar i studien hade erfarenhet av att deras barn upplevde sig vara annorlunda 

jämfört med andra barn då de måste ta mediciner för att vara delaktiga i aktiviteter, några av 

barnen försökte därför undvika att ta fram sin medicin i skolan. Medicin upplevdes inte enbart 
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vara negativt genom att mediciner bidrog till att barnen kunde delta i aktiviteter som 

skolidrott, bad, utomhuslek och fysiskt ansträngande aktiviteter. Föräldrarna beskrev att 

barnen önskade att de kunde delta i olika former av aktiviteter utan att vara i behov av 

medicin, en förälder återberättade dotterns ord;  

 

“... tänk mamma om jag bara fick ha en dag att inte ta några mediciner och va i 

badhuset en hel dag...” 

 

En tonårsförälders erfarenhet var att dottern upplevde att hon inte var som andra då hennes 

mediciner gett henne biverkning i form av heshet, det ledde till att hon undvek att prata och 

delta i diskussioner för att hon tyckte att rösten var ful. Flickan pratade inte heller med sina 

kompisar om sin sjukdom vilket kan bero på att hon kände att hon inte var som alla andra. 

Astma hade negativ inverkan på nattsömnen för några barn i studien och påverkade därmed 

förutsättningarna att delaktiga som alla andra och orka som andra. Återkommande 

förkylningar och natthosta störde sömnen vilket gjorde barnen trötta och på sämre humör. 

Några föräldrar i studien gav en bild av att det varit jobbigt på nätterna men när de fått annan 

medicin och ordning på dem blev nätterna bättre.  

 

Socialt stöd och hinder i aktivitet  

Den här kategorin innehåller föräldrarnas beskrivning av hur barnen kunde uppleva sig ha 

socialt stöd eller hinder i delaktighet i aktivitet. Faktorer som beskrivs är skolpersonalens 

okunskap, vuxnas attityd, föräldrars och kompisars stöd samt sjukvården. Vuxna kan vara 

stödjande för barn med astma och allergi men vuxna kan även vara hindrande. En del vuxna 

upplevdes som ett hinder då de uttalat sig negativt om barnen i studien. Ett barn i studien 

valde att avsluta en eksembehandling på grund av elaka kommentarer och blickar från vuxna 

då behandlingen färgade eksemen bruna, barnet började även skydda sig med långärmat och 

långbyxor. Mamman berättade att följande hade uttalats till barnet;  

”… vuxna påtala va skitig du är har du inte duschat...” 

 

Föräldrarnas erfarenheter var att lärare i skolan kunde sakna förståelse för barnens 

begränsningar till följd av astma och barnens begränsade möjlighet att delta i skolidrott. En 

oförstående idrottslärare ifrågasatte ett barn som inte kunde vara delaktig i skolidrotten på 

grund av sin astma, föräldern beskrev att kraven och pressen ledde till att barnet förlorade 

intresset för skolidrott. Barnen med födoämnesallergi upplevde ibland problem med 
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skolmaten eller vid lektioner i hemkunskap på grund av skolpersonalens okunskap uppgav 

föräldrarna.  

 

Det framkom i studien att vuxna stöttade barnen med astma och allergi på olika sätt. Barn 

med allvarlig födoämnesallergi och svår astma kunde ha en resursperson under skoltid som 

gav stöd vid medicinering och vid matsituationer. I skolan var det enligt föräldrarnas 

erfarenheter vanligt att mentor eller annan skolpersonal stöttade barnen genom att till exempel 

påminna om att medicinera inför fysiskt ansträngande aktiviteter eller genom att bara 

uppmana barnen att ta det lite lugnare för att reducera risk för astmaanfall. Att delta i uteidrott 

uppgavs kunna leda till att barnen blev sjuka, en skola hade försökt anpassa idrotten eftersom 

de ansåg att inget barn ska behöva avstå idrotten på grund av ett handikapp. Andra vuxna som 

beskrevs som stöttade för barnen kunde vara en släkting som var med på träningar eller 

bekanta som bjöd på middag och såg till att barnen fick anpassad mat. Föräldrarna i studien är 

ett stöd som finns där för barnen genom att skjutsa till och från träningar, delta i barnens 

träningar, informera omgivningen kring barnen om sjukdomen, övervaka och påminna om 

mediciner eller agera som gränssättare då barnen inte kunde sätta rimliga gränser utifrån sin 

kapacitet på egen hand. Föräldrarna angav att de ofta behövde prioritera barnens aktiviteter 

för att orken skulle räcka till det som barnen helst ville göra. Att bestämma vad barnets energi 

ska gå till såg en förälder som sin uppgift då barnet var mycket trött efter en helt vanlig 

skoldag; 

 

“... så där får man verkligen bestämma sig vad är värt att göra i läxväg... är det 

värt att tjata att hon ska läsa en kvart om dan... är det värt att låta henne lägga ut 

ännu mer energi på det här eller är det värt att låta energin gå till att bara få 

vara ett barn.” 

 

Föräldrar beskrev att de identifierade problem och fann lösningar för att stärka och göra sina 

barn självständiga. Att skapa förutsättningar för en kravlös fritid när det gäller fysisk aktivitet 

beskrevs som viktigt stöd för barnen till exempel att åka till badhuset för att ha kul och bara 

göra det barnet orkade. En förälders erfarenhet var att barnet sällan gjorde saker på egen hand, 

minst en av föräldrarna måste vara med på aktiviteter dels för barnets skull och dels för att 

tränare önskade det ifall barnet skulle bli sjukt. 

 

Kompisar utgör en stor del av barnens liv, det är tillsammans med andra barn de utövar sina 

intressen och leker. Föräldrar beskrev att barnens kompisar kunde vara ett socialt stöd, till 
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exempel hittade barnen ofta andra lösningar tillsammans med sina kompisar eller kände stöd i 

att andra klasskamrater hade astma. Syskon ansågs också vara ett stöd då barnen 

medicinerade tillsammans dagligen som en rutin. Inget barn i studien tillbringade mycket tid 

ensam eller beskrevs vara ensamt, alla föräldrar tyckte att deras barn hade gott om vänner som 

de umgicks mycket med. 

 

Sjukvården upplevdes till största del som ett stöd för trygghet och kontinuitet för barnen. 

Flera föräldrar beskrev att deras barn som haft astma länge hade fått besöka samma läkare för 

regelbundna uppföljningar, vilket känts tryggt. Resultatet visar att läkare, sjuksköterska eller 

skolsköterska var de professioner som enligt föräldrarna gav stöd åt barnen i studien. 

 

Utmaningar i omgivningen 

Kategorin handlar om att det för barn med astma och allergi finns en mängd olika utmaningar 

i omgivningen för delaktighet i aktivitet. I omgivningen inkluderas fysiska miljöer så som 

barnens skola, utomhusmiljön, publika lokaler och samlingslokaler så som restauranger samt 

samhället. Kategorin tar även upp hur barnen måste extramedicinera inför aktiviteter i 

obekanta miljöer. Hemmiljön är trygg för barnen medan den fysiska omgivningen utanför kan 

orsaka sjukdom för flera barn i studien. En förälders erfarenhet var att det saknas förståelse 

och resurser i samhället för personer som har allergi med följande ord; 

 

”... samhället i stort är inte uppbyggt för allergiker överhuvudtaget vad... det är 

väldigt... vad ska man säga… till exempel… sådana med funktionshinder som 

typ… man skulle kunna säga att det är funktionshinder på ett sätt men för 

synskadade finns det liksom har man ju jättemycket eller rörelsehindrade har man 

jättemycket man tänker hela tiden när man ska bygga in det men det gör man inte 

för allergiker på samma sätt.” 

 

Föräldrarna berättade att barnen måste ta extra medicin före aktiviteter utanför vardagen eller 

var tvungna att extramedicinera inför besök i obekanta miljöer som när de skulle flyga eller 

åka på utflykt. I studien möjliggjorde mediciner delaktighet i aktivitet genom att barnen till 

exempel kunde åka till utlandet, använda kollektivtrafik, hälsa på släkt och vänner, gå på 

museum eller musikal. Att åka i kompisars föräldrars bil där det funnits husdjur beskrevs vara 

ett problem för barnen vilket medförde att föräldrarna oftare behövde skjutsa. Smutsig och 

dålig innemiljö upplevdes också som en utmaning i omgivningen kring barnen med astma och 

allergi till exempel vid restaurangbesök där heltäckningsmatta förekom. Några föräldrars 

erfarenhet var att deras barn hade svårigheter att äta på restaurang eller gå på födelsedagskalas 
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på grund av utmaningar i miljön, det kunde räcka med att det fanns en öppnad jordnötspåse 

eller att någon stekt fisk för att barnen skulle kunna bli akut sjuka. På grund av allergi fick ett 

barn vissa dagar avstå från att äta i skolmatsalen och istället fick barnet ta med en kompis för 

att äta lunch i klassrummet berättade en förälder. Serverades det fisk i skolan var alla barn på 

skolan tvungna att tvätta händerna efter att de ätit, missade någon det så riskerade barnet att 

bli akut sjuk vilket kunde sluta i ambulansfärd till sjukhus. 

 

Föräldrarna beskrev flertalet utmaningar i sina barns skolgång som berodde på astma eller 

allergi. För att klara av att vara i skolan fick några av barnen ta allergimedicin vilket 

tydliggjordes då barnen inte behövde medicinera i samma utsträckning under skollov enligt 

föräldrarna. Ett barn hade varit tvunget att stanna hemma från skolan på grund av allergiska 

reaktioner som uppstått då klasskamrater haft pälsdjursallergener på sina kläder, vilket 

föräldern beskrev med orden;  

 

“... och det har ju varit problem tidigare med skolan genom att det är mycket 

hästtjejer men nu har dom fått restriktioner att dom ska byta om innan dom går 

till skolan och så... så det har blivit mycket bättre faktiskt mycket mycket men det 

var en period han faktiskt var tvungen att avstå skolan på grund av att han 

svullnade upp så pass mycket och han blev dålig helt enkelt...” 

 

Flertalet föräldrar i studien hade erfarenhet av att skolan på olika sätt informerat om att det 

finns barn med allergi och vad det innebar, men följsamheten till informationen hade inte varit 

stor. Att barnen påverkades av skolan tydliggjordes av att några barn i studien uppgavs ha hög 

frånvaro från skolan på grund av astma och allergi. 

 

Flera föräldrar i studien hade erfarenhet av att deras barn hade mer problem med astma och 

allergi under olika perioder under året, årstidsbundna besvär var vanligt förekommande. 

Utemiljön upplevdes av flera föräldrar som hindrande då barnet inte kunde vara lika delaktig 

aktivitet på sommaren som på vintern eller att barnet fick ta mer medicin under våren. 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i aktivitet för barn med 

medelsvår eller svår astma och allergi. Studiens resultat visar att barn med astma och allergi 

enligt föräldrarna har begränsningar i delaktighet i aktivitet. Utifrån föräldrarnas subjektiva 

erfarenhet av sina barns upplevelser kan slutsatsen att barnen upplever en form av utanförskap 
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på grund av begränsningar och hinder i aktivitet. Detta grundas i kategorierna: “Att inte vara 

delaktig som alla andra”, “Socialt stöd och hinder i aktivitet”, “Utmaningar i omgivningen”. 

Alla barn i studien har någon form av hinder med att vara som alla andra till följd av astma 

och allergi. Det är av yttersta vikt att omgivningen, så som fysisk miljö och vuxna, stödjer 

barn med astma och allergi, Kielhofner (2012) menar att barnet utvecklas till en aktiv varelse 

under barndomen och aktiviteterna som genomförs under barndomen ligger till grund för 

senare kompetens. 

 

De mest framträdande fynden i studien syns i kategorin ”Att inte vara delaktig som alla 

andra” som visar att barnen upplever att de inte är delaktiga i aktivitet som barn utan astma 

och allergier. Kielhofner (2012) beskriver hur aktivitet formar barns identitet, att inte vara 

delaktig i aktivitet på samma villkor som andra barn kan påverka barnets identitetsutveckling 

negativt samt hämma barnet från att utveckla färdigheter och kompetens i aktivitet. I studiens 

resultat framkom även att barn som känner att de inte orkar prestera som sina jämnåriga 

kamrater tappar intresset för aktiviteter vilket överensstämmer med Kielhofner (2012) som 

menar att barn med funktionsnedsättningar upplever rädsla för att betraktas som inkompetenta 

vilket leder till att barnet undviker tillfällen där de har möjlighet att utveckla lust till aktivitet. 

Även Parham och Fazio (2008) menar att aktivitetsengagemanget påverkas negativt hos barn 

med funktionsnedsättningar. Parham och Fazio (2008) påpekar vidare att föräldrar till barn 

med funktionsnedsättningar omedvetet kan skapa hinder i sitt barns delaktighet i lek, det är 

dock inget som framkommit i studien. Astma och allergi är former av funktionsnedsättningar, 

enligt Kielhofner (2012) påverkas barns roller och socialisering när de har 

funktionsnedsättning då barnet inte kan leva upp till de förväntningar som finns inom den 

sociala gruppen. Resultatet i vår studie visar att behöva ha med sina föräldrar i alla aktiviteter, 

inte kunna hälsa på vänner, delta på kalas, inte kunna gå ut och äta på grund av dåligt utbud 

eller dålig fysisk miljö påverkar barnens socialisering och skapar delaktighetsproblem för att 

barnen inte kan vara delaktiga som alla andra. För att minska problemen med delaktighet som 

föräldrarna beskrivit att barnen har så kan arbetsterapeutiska interventioner som till exempel 

allergisanering i olika miljöer, konsultation vid nybyggnationer samt strategier för livsbalans 

och energibesparande arbetssätt användas. 

 

Fynden i kategorin ”Socialt stöd och hinder i aktivitet” var att föräldrarna i studien stöttar 

barnen genom att tillrättalägga miljön kring barnet, skjutsa till och från träningar, se till att 

medicinen tas regelbundet och vid behov samt uppmuntrar och ställer rimliga krav utifrån 
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barnets kapacitet. Kielhofner (2012) menar att val av aktivitet stödjs av föräldrar vilket också 

framkom i studien. Genom vuxnas gillande eller ogillande lär barnet sig sociala värdet i olika 

aktiviteter (Kielhofner, 2012), som idrottslärare eller som samhällsmedborgare är det viktigt 

att bekräfta barnen istället för att ifrågasätta och fälla kommentarer som sänker barnens 

självförtroende. I studien finns exempel på hur vuxnas ogillande orsakade problem i 

delaktighet som när ett barn vägrar eksembehandling för att inte se annorlunda ut eller barnet 

som fick försvara sig inför sin lärare då barnet inte orkade delta i skolidrotten på grund av sina 

sjukdomar. Det är viktigt att människor i barnens omgivning motiverar barnen och försöker 

anpassa miljön för att möjliggöra delaktighet i aktivitet och motverka att orättvisor i aktivitet 

förekommer. Barn med astma och allergi ska ha rätt att delta i aktivitet på samma villkor som 

barn utan astma och allergi. Arbetsterapeuter arbetar för rätten till aktivitet för alla i samhället 

och kan stötta föräldrar till barn med funktionsnedsättningar genom att informera om värdet 

av stöd från omgivningen för att minska risken för att barnen får problem med delaktighet 

(Parham & Fazio, 2008). 

 

Resultatet som framkom i kategorin “Utmaningar i omgivningen” härrör från mer traditionell 

arbetsterapi där den fysiska miljön är i fokus medan de två andra kategorierna tillhör nyare 

områden för arbetsterapeutiska interventioner. För att främja rätten till aktivitet är det viktigt 

att barn har inflytande i sina liv till exempel i skolan, Statens Folkhälsoinstitut (2013) har 

funnit att inflytande leder till ökad delaktighet och skapar intresse för aktiviteter. I den 

svenska skolan efterfrågas arbetsterapeuter allt mer, författarna ser att arbetsterapeuters 

kompetens även skulle kunna användas i fråga om astma och allergi. Barnen tillbringar 

mycket av sin tid i skolan och där kan arbetsterapeuters kompetens användas. 

Arbetsterapeutiska interventioner i skolan kan vara bland annat allergisanering av skolmiljön 

och konsultation vid nybyggnation av fastigheter samt lekparker. Arbetsterapeuters 

kompetens behövs även i hemmiljö (Frisk et al., 2002) och i en amerikansk studie påvisas att 

arbetsterapeuter ser behov av arbetsterapi för barn med astma och allergi (Lorenzo & Metz, 

2013).  

 

Astma och allergi är sjukdomar som är svåra att särskilja och det är vanligt att barn drabbas av 

båda sjukdomarna, därför har inte eftersträvats att särskilja dem. Vidden av problem i 

delaktighet beror mycket på hur pass allvarlig astma och allergi barnet har, barn som har 

extremt svår allergi och svår astma har betydligt fler stora hinder i delaktighet än andra barn. 
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Wennergren och Hedlin (2012) menar att astma försvårar dagliga aktiviteter för barn med 

astma men beskriver inte vidare vilka aktiviteter som begränsas vilket denna studie fördjupat 

sig inom samt att studien försökt fånga barnens upplevelser genom föräldrarnas erfarenheter. 

Sammanfattningsvis utifrån det föräldrarna beskrivit om barnens aktiviteter, delaktighet och 

specifika händelser framkommer att barnen är starka, kreativa individer som kämpar trots 

motgångar och finner lösningar på problem som tillkommer på grund av sjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenhet av delaktighet i aktivitet för barn med 

medelsvår eller svår astma och allergi. Författarna såg en nytta av en studie med barn och 

ungdomar som har medelsvår och svår astma och allergi men att genomföra intervjuer med 

barn kräver stora etiska överväganden samt att det kan vara svårt för en otränad att få rikt och 

användbart material från barn. För att få ett trovärdigt resultat (Hartman, 2004) samt 

uttömande material valdes föräldrar som informanter, att föräldrarna känner sina barn väl och 

i mycket stor utsträckning kan tala för dem tar författarna som allmängiltigt. Författarna har 

dock varit väl medvetna om att det inte är barnens egna beskrivningar och att en viss 

felmarginal kan uppstå. Huruvida föräldrarna känner barnen lika väl när de kommit upp i 

tonåren som när de är i yngre ålder har författarna diskuterat, som ett sätt att minimera risken 

för antaganden har intervjuerna innehållit följdfrågor där föräldrarna fått precisera sina svar 

och frågorna formulerades för att betona vad föräldern tror att barnet tycker eller hur det 

upplever delaktighet i aktivitet.  

 

Barnen i studien bestod av fyra pojkar och tre flickor, mellan 8 och 16 år, ålder- och 

könsfördelningen var jämnt utspritt. Den jämna fördelningen ser författarna som en styrka då 

resultatet därmed känns representativt för barn i olika åldrar i grundskolan (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

För att få ett rikt och utömmande datamaterial använde författarna instrumentet BDA det 

bidrog till att båda författarnas intervjuer följde samma struktur. Att författarna utförde 

intervjuerna var för sig kan ha medfört att subtila signaler på följdfrågor inte uppfattades 

vilket kanske hade fångats upp om båda varit närvarande vid varje intervju. Intervjuernas 

längd kan ses som förhållandevis korta men instrumentet BDA bidrog till att datamaterialet 

blev användbart och utömmande. Trots att endast sju intervjuer genomfördes så anser 

författarna att de fått ett rikt material och redan efter några intervjuer kunde mönster urskiljas. 
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Så därmed kan det antas att en större mängd informanter inte hade tillfört en jämförelsevis 

lika stor mängd data. 

 

Olsson och Sörensen (2007) pekar på några vanligt förekommande felkällor vid intervju till 

exempel att informantens svar är svåra att tolka, att frågorna innehåller antaganden om 

informantens kunskaper, beteende och inställning samt omgivningen där intervjun genomförs. 

Författarna var under processen medvetna om dessa felkällor och motverkade dem genom att 

använda följdfrågor baserade på informanternas svar på de BDA-baserade intervjufrågorna 

samt att informanterna och författarna tillsammans bestämde vilken miljö intervjuerna skedde 

i. Möjlighet till överförbarhet till andra grupper som vuxna eller andra barn med astma och 

allergi bedöms som god då en styrka med denna studie var att ett semistrukturerat instrument 

använts under datainsamlingen.  

 

Under bearbetning av data så identifierade och kondenserade författarna meningsenheter var 

för sig, vid sammanställningen upptäcktes att författarna valt ut i stort sett samma 

meningsenheter. Vilket kan ses som en styrka. Förförståelse är den kunskap om ämnet som 

författarna redan har, den kan vara teoretisk, skapad av erfarenheter eller förutfattade 

meningar. Det finns olika åsikter om hur författare bör använda sin förförståelse, den kan 

negligeras eller nyttjas för ökad förståelse av data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Författarna har försökt vara medvetna om sin förförståelse och att den kan påverka, för att 

undvika att förförståelsen påverkat objektiviteten i studien så har författarna återkommande 

diskuterat och belyst sina förförståelser. En av författarna till studien är själv förälder till barn 

med astma och allergi vilket gett viss förförståelse i ämnet. Som ett sätt att hantera 

förförståelsen har författarna använt sig av de verktyg och strategier i att förhålla sig objektivt 

i intervjuer som praktiserats under arbetsterapeututbildningen, vilket har gett författarna ett 

stort stöd i intervjusituationerna och vid hantering av data. 

 

Konklusion  

Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att barn med astma och allergi har hinder och 

utmaningar i sin delaktighet i aktivitet utifrån vad deras föräldrar beskriver, och dessa hinder 

påverkar barnens vardagliga liv. Ytterligare forskning behövs för att evidensbasera 

arbetsterapeutiska interventioner för den här gruppen, för att främja barnens hälsa och 

delaktighet i aktivitet. Mer svensk forskning behövs också för att i mer omfattande och 
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djuplodande studier undersöka delaktighetsproblem som barn och unga med astma och allergi 

upplever. 
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Bilaga 1 

 

Bedömning av Delaktighet i Aktivitet 

Rekommenderade intervjufrågor, anpassade för föräldrar till barn med allergi 

 

Bakgrundsinformation 

 Hur gammalt är ditt barn? 

 Vad har ditt barn för allergi? Svårighetsgrad? Medicin dagligen?  

 Går barnet i skola? 

 

Intressen 

 Vad tycker ditt barn om att göra när hon/han är ledig? 

 Har han/hon några andra intressen? Vilka? 

 Hur ofta utför ditt barn…? Är han/hon nöjd med den tid som han/hon har möjlighet att 

använda till…? (för varje nämnt intresse) Är han/hon nöjd med sättet ... utförs på eller 

hindrar allergin?  

 

Roller 

 Tillhör ditt barn några grupper eller föreningar? Vilka?  

 Hur fungerar ditt barn i rollen som …? för varje identifierad roll  

Vanor 

 Beskriv en typisk veckodag för ditt barn. 

 Beskriv en typisk lördag/söndag för ditt barn. 

 Hur tillfredsställd är ditt barn med sina nuvarande dagliga rutiner? Påverkar allergin 

hans/hennes dagliga rutiner? 

 

Värderingar 

 Har barnet möjlighet att leva sitt liv på det sätt han/hon vill, så att det stämmer med 

det dess värderingar och som han/hon vill ha det eller påverkar allergin? 

 

Utförande: motoriska, process- samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter 

 Hur är barnets koncentrationsförmåga och förmågan att lösa vardagsproblem och ta 

beslut för att få saker gjorda? 
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 Har ditt barn fysisk förmåga att utföra det som han/hon vill och behöver göra? Om 

problem: Hur hanterar han/hon dessa begränsningar och hinder? 

 

Fysisk miljö 

 Hur bor ni? Villa/lgh, sammanboende föräldrar, syskon 

 När det gäller aktiviteter som ditt barn deltar i - finns det några yttre hinder som 

försvårar för han/hon att delta (ex ekonomi, transport, säkerhetsfrågor, fysiska 

hinder)? Om problem: finns det möjlighet för han/hon att göra något åt dessa hinder? 

 

Social miljö 

 Vem/vilka tillbringar ditt barn mest tid tillsammans med? Tillbringar han/hon mycket 

tid ensam? 

 Tycker ditt barn att dess omgivning (ex skola, samhälle) ger han/hon stöd? 

 Finns det några personer eller situationer i ditt barn liv som begränsar honom/henne? 

 Om ditt barn behöver hjälp eller stöd, kan det då räkna med att få det? Från vem? 
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Bilaga 2 

 

Förfrågan om medverkan i studie 

 

Vi är två studenter på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet som i vårt 

examensarbete ska genomföra en studie om att leva med astma och/eller allergi som barn. I 

dagsläget finns det lite arbetsterapiinriktad forskning kring barn med astma/allergi, vår 

förhoppning är att skapa kunskap inom området. Därmed är vi intresserade av att intervjua dig 

som är förälder till barn med medelsvår eller svår astma/allergi om barnets vardag och 

aktiviteter.  

 

Syftet med studien är att fånga föräldrars beskrivning av delaktighet i aktivitet för barn med 

medelsvår eller svår astma/allergi.  

 

Intervjun kan genomföras vid personligt möte eller via telefon, vi kommer tillsammans med 

dig fram till vad som passar bäst. Under intervjun kommer vi att ställa öppna frågor om hur 

du upplever ditt barns deltagande i olika aktiviteter som att träna, umgås med kompisar, åka 

kollektivt, vara i skolan med mera. Intervjun är helt frivillig, du väljer själv vad du vill dela 

med dig av samt har rätt att avbryta om och när du vill utan några negativa följder. Det du 

berättar kommer inte att kunna kopplas ihop med dig eller ditt barn och vi kommer att hantera 

det du sagt konfidentiellt d.v.s. informationen kommer att vara avidentifierad. Det är endast vi 

två som utför studien samt eventuellt berörda lärare som kommer ta del av det du sagt och när 

examensarbetet är färdigt kommer materialet att raderas. När examensarbetet är godkänt 

kommer du kunna ta del av det via http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

 

Om du är intresserad av att medverka i studien eller har frågor så vänligen kontakta oss via 

mail eller telefon inom en vecka. 

 

Med vänliga hälsningar 

Isabelle Öderyd              Helén Flink 

0738 - 302 663             0739 - 870 182 

isahan-4@student.ltu.se     helfli-1@student.ltu.se 

 

Handledare: Birgitta Frohm, Universitetsadjunkt birgitta.frohm@ltu.se 
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