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Sammanfattning 

Tidigare forskning inom detta område har fokuserat på barns vård, däremot har barns upplevelser 
utifrån ett aktivitetsperspektiv under sjukhusvistelse inte uppmärksammats. Författarnas uppfattning 
var att aktiviteter som erbjuds på barn- och ungdomskliniker oftast passar yngre barn och därför ansågs 
det relevant att tillfråga äldre barn om deras upplevelser av att kunna vara delaktiga i aktiviteter på 
sjukhus. Syftet var att beskriva barns upplevelser av möjlighet till delaktighet i meningsfulla aktiviteter 
under sjukhusvistelse. Kvalitativ metod användes med semi-strukturerade intervjuer. Ett 
bekvämlighetsurval användes och respondenterna var 12 barn i åldrarna 8-15 som befann sig på två 
barn- och ungdomskliniker i södra Sverige. Datamaterialet bearbetades med en kvalitativ 
innehållsanalys. Tolkningen av datamaterialet resulterade i det övergripande temat “Upplevelse av 
möjlighet till delaktighet i meningsfulla aktiviteter”. Resultatet delades in i tre kategorier; delaktighet, 
meningsfull aktivitet och aktiviteter på sjukhus. Slutsatsen var att barnen upplevde både möjligheter 
och begränsningar i att kunna vara delaktiga i aktiviteter under sin sjukhusvistelse. Majoriteten av 
barnen upplevde sig ha goda möjligheter till att kunna vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter såsom 
att vistas på lekterapi, spela tv-spel och umgås med familj och vänner.  
 

Nyckelord: Arbetsterapi, betydelsefull sysselsättning, engagemang, klinik, medverkan, minderåriga 
 



 
 

Summary 

The possibility to participate in meaningful activities during hospitalization  
-   a description of children’s own experiences 
 
Previous science has focused on children’s clinical care and the children’s experience from an activity 
perspective during their hospital stay has not been focused on. The author’s opinion was that the 
activities in children’s and youth clinics often are suited for younger children. Therefor it seemed 
relevant to ask older children about their experience of participation in activities at the hospital. The aim 
was to describe children’s experiences of the possibility to participate in meaningful activities during 
their hospital stay. A qualitative method were used with semi-structured interviews. A convenience 
sample were used and the study included 12 children aged 8-15 in two children and youth clinics in 
southern Sweden. For data analysis a qualitative content analysis was used. The analysis resulted in the 
overall theme “Experience of possibility to participation in meaningful activities”. The result ended up 
in the three categories; participation, meaningful activities and activities at the hospital. The conclusion 
were that the children experienced both possibilities and limitations in order to participate in activities. 
The majority of the children experienced good possibilities to participate in meaningful activities as the 
play therapy, play video-games and spend time with family and friends. 
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Inledning 

Författarna hade under utbildningens gång fördjupat sig inom området arbetsterapi för barn och 
ungdomar och gjort verksamhetsförlagd utbildning på en barn- och ungdomsklinik. Där observerades 
de olika aktiviteterna som sjukhuset erbjöd de inneliggande barnen. Författarnas uppfattning var att de 
aktiviteterna som erbjöds oftast passade yngre barn. På barn- och ungdomskliniker vårdas barn upp till 
18 år och det är av stor vikt att tillgodose alla barns behov oavsett ålder. Med anledning av detta ansåg 
författarna det vara högst relevant att ta reda på de äldre barnens upplevelse av möjlighet till delaktighet 
i klinikens aktiviteter och om de upplevde aktiviteterna som meningsfulla. 

Bakgrund 

Alla barn har rätt till att delta i aktiviteter som inkluderar vila, fritid, lek samt kulturella och konstnärliga 
aktiviteter. Med barn avses alla människor som är under 18 år (United Nations [UN], 1989) och därför 
kommer den benämningen att användas genomgående i detta examensarbete. Det nordiska nätverket 
för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] har valt att anpassa UN’s 
barnkonvention för att möjliggöra att dessa efterföljs i sjukhusmiljö (NOBAB, 2016; Fossum, 2013). I 
ett av NOBAB’s (2016) publikationer står det att barnet har rätt att vistas i en säker och inspirerande 
miljö som uppmuntrar till kreativitet och lek under sjukhusvistelsen. Barnet ska erbjudas stimulerande 
material och aktiviteter i form av leksaker, böcker, filmer och pyssel och barnet har även rätt att ge egna 
förslag på meningsfulla aktiviteter som denne vill utföra (Kerstis, Larsson, Lindberg, Sjöberg & 
Söderbäck, 2010). 
 
Meningsfulla aktiviteter har inte alltid haft den viktiga innebörden som det har idag. I 1800-talets 
Sverige var aktivitet inget som användes som ett verktyg för bättre hälsa inom barnsjukvård (Bengtsson 
Levin, 2005). Den första sysselsättningsverksamheten för barn på sjukhus startade 1912. I Stockholm 
vid Kronprinsessans Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn engagerade sig barnträdgårdslärarinnor utan 
ersättning i aktiviteter för barn. I samband med att barns specifika behov uppmärksammades på mitten 
av 1900-talet förändrades barnsjukvården genom att mer resurser lades inom detta område (Edwinson 
Månsson & Enskär, 2008). Grunden inom arbetsterapi var idén om att aktivitet kunde vara ett bot mot 
sjukdom och funktionsnedsättningar. Under 1970-talet började aktiviteterna individanpassas och 
arbetsterapeuterna frågade nu individen vad de själva ansåg vara meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna 
skulle inte längre bara ha en praktisk och fysiskt stärkande funktion utan också tillföra patienten något 
på ett mer själsligt plan där patienten kunde finna mening och uppleva engagemang i en aktivitet (Case-
Smith, 2015). Under 1970-talet blir det allt vanligare med att erbjuda aktiviteter för barn under deras 
sjukhusvistelse och begreppet lekterapi blir vedertaget och erkänt (Socialstyrelsen, 1979:6). Samverkan 
mellan olika professioner och barnets rätt till aktivitet och skolundervisning under sjukhusvistelse lyftes 
fram men även föräldrarnas viktiga roll i deras barns tillfrisknande. Barnomsorgsgruppen lade bland 
annat fram krav om föräldrarnas rätt till att få tillbringa både dag- och nattetid med sitt inneliggande 
barn och att familjens ekonomiska situation inte ska påverka barnets sjukvård (Fossum, 2013; SOU, 
1975:87). 

Hälsa och aktivitet 
 
Världshälsoorganisationen World Health Organization’s [WHO] definition av hälsa lyder: “Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 
funktionsnedsättning.” (WHO, 2016). Många har fört diskussion om WHO’s utopiska version av hälsa 
och menar att begreppet hälsa är så mycket mer komplext än så. I en litteraturstudie av Medin och 
Alexanderson (2000) analyseras ordet hälsa och dess olika innebörd. Författarna av litteraturstudien 
föreslår att begreppet kan delas in i två inriktningar. I den första, biomedicinska inriktningen, ses hälsa 
som motsatsen till sjukdom. I den andra inriktningen, den humanistiska, ses begreppet som mer 
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flytande och beskrivs som ett kontinuum mellan hälsa och sjukdom men också att hälsa och sjukdom 
kan ses som olika dimensioner. Gemensamt för de humanistiska teorierna är att människan ses som en 
aktiv och skapande varelse där individens hälsa är ett samspel mellan individen och den miljö som denne 
befinner sig i. Begreppet hälsa är med andra ord ett brett begrepp som tolkas på olika sätt (Medin & 
Alexanderson, 2000). Forskning som gjorts inom arbetsterapi under det senaste seklet visar på att 
aktivitet är viktigt för människans hälsa och välbefinnande (Eklund, 2010). I en litteraturöversikt av 
Law (2002) som har studerat delaktighet i aktivitet visade det sig att detta har en stark positiv inverkan 
på både hälsa och välbefinnande och är viktigt för alla människors utveckling. Avsaknad av delaktighet 
i aktivitet kan leda till försämrad hälsa och välbefinnande. Ett fokus inom arbetsterapi är att förbättra 
just hälsan och välbefinnandet hos alla människor genom aktivitet. Wilcock och Hocking (2015) betonar 
också detta och menar att hälsa och aktivitet har en stark koppling till varandra och föreslår att aktivitet 
kan användas som ett redskap för att uppnå hälsa. Vidare menar de att varje individ mår bra av att vara 
aktiv då det ligger i människans natur. 
 
Det finns även många tolkningar av begreppet aktivitet. International Classification of Functioning, 
Disability and Health: Children and Youth version [ICF-CY] definierar aktivitet som “[...] en persons 
genomförande av en uppgift eller handling.” (WHO, 2007; Socialstyrelsen, 2010, s. 44). Wilcock och 
Hocking’s (2015) beskrivning av ordet lyder att en aktivitet är allt det som en person vill, behöver och 
måste göra. Eklund (2010) beskriver hur ordet aktivitet kan ha olika betydelse. Aktivitet kan ha en 
ansvarsfokuserad mening i form av skola eller engagemang inom en förening som har visat sig spela en 
stor roll i en individs hälsa och välbefinnande i form av att skapa mening med och struktur i vardagen. 
Aktivitet kan också ha den kravlösa innebörden i form av fritidsaktiviteter, skapande och lustfyllda 
aktiviteter för rekreation som har visat sig ha en mycket stor inverkan på hälsan i form av välbefinnande, 
återhämtning och mening med livet. Wilcock och Hocking (2015) understryker vikten av en människas 
behov av att utveckla och bibehålla tillfredsställande och stimulerande relationer för att uppleva en god 
hälsa. Detta kan, bland annat, tillgodoses genom att personen är social med anhöriga och vänner och 
upplever en samhörighet genom att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter. Berntsson, Köhler och Vuille 
(2006) har forskat om hälsa och aktivitet och har försökt se en eventuell förändring av barns hälsa 
mellan åren 1984 och 1996. De använder begreppet socialt kapital och menar att ju större socialt kapital 
en familj har desto större är chanserna att barnet upplever och utvecklar en god hälsa. Med socialt 
kapital menas att föräldrar och barn är delaktiga i organiserade gruppaktiviteter, att föräldrarna leker 
med sina barn och att barnen inte utsätts för mobbning. I studien visade det sig att familjer i Sverige 
hade större socialt kapital år 1996 än 1984 och att det är av stor betydelse att barn får leka med sina 
föräldrar och vara delaktiga i aktiviteter för att uppleva en god hälsa. 
 
Precis som hälsa är aktivitet en subjektiv upplevelse på grund av att olika aktiviteter kan ha olika mening 
och innebörd för olika individer. En aktivitet kan mätas i tillfredsställelse för individen, det vill säga 
upplevelsen av att utföra aktiviteten. En aktivitet kan också mätas i upplevelse av värde i aktiviteten, 
vilket innebär hur viktig aktiviteten är för individen. En individs självupplevda tillfredsställelse med att 
utföra en aktivitet av värde kan bidra till flera hälsorelaterade faktorer såsom glädje, livskvalitet och 
känsla av mening (Eklund, 2010). 
 

Meningsfulla aktiviteter 
 
Kielhofner (2012) beskriver en meningsfull aktivitet som en aktivitet som kan kopplas till ett barns 
intressen och upplevelser samt till dess sociala och kulturella miljö. Scriven och Schærström (2013) 
skriver att individens egna önskemål och behov ska vara första prioritet att tillgodose för att skapa 
meningsfullhet. Meningsfullhet är ett begrepp som är av stor betydelse eftersom en aktivitet som inte är 
viktig troligtvis inte heller känns meningsfull, vilket i sin tur speglas i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 
2012). Det är viktigt för människan att i livets alla situationer delta i meningsfulla aktiviteter för att finna 
mening med livet och för att uppleva glädje i sin livssituation. Meningsfulla aktiviteter kan ge fysisk, 
kognitiv, social och spirituell stimulans och är väsentligt för att alla människor oavsett ålder ska kunna 
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uppnå en god hälsa (Wilcock & Hocking, 2015). Enligt Law (2002) möjliggör engagemang i meningsfulla 
aktiviteter att barn kan utföra och vara delaktiga i sina dagliga aktiviteter i alla olika miljöer. Model Of 
Human Occupation [MOHO] är en arbetsterapeutisk teori som beskriver sambandet mellan människa, 
miljö, aktivitet och delaktighet (Kielhofner, 2012). I denna teori finns det tre faktorer som påverkar ett 
barn till att utföra en aktivitet. Viljekraften är den första faktorn som är drivande till att utföra aktiviteter 
såsom viljan och längtan till att vara aktiv. Den andra faktorn som krävs för ett aktivitetsutförande är 
vanebildning. De flesta vanor skapas under barndomen och finns därefter kvar genom hela livet. Med 
hjälp av vanor kan barnet utföra bekanta aktiviteter om och om igen genom att känna igen sin omgivning 
såsom hem och skola och de sociala mönstren som anses vara socialt acceptabla. Genom att utföra 
aktiviteter som är internaliserade som vanor stärker detta barnet i dennes livsroller. Den tredje faktorn 
är utförandekapaciteten som viljekraften och vanebildningen är beroende av. Utförandekapaciteten är 
förmågan att utföra en aktivitet med hänsyn till muskuloskeletala, neurologiska och kognitiva förmågor. 
Trots att viljekraften och vanebildningen finns hos barnet krävs en viss grad av utförandekapacitet för 
att aktiviteten ska kunna utföras. Barnets utförandekapacitet påverkas och förändras under 
ungdomstiden då fysisk tillväxt och kognitiv utveckling sker (Kielhofner, 2012). 
 
Kielhofner (2012) lägger stor vikt vid barnets upplevelse av sin situation och hur detta i sin tur kan 
påverka tankar och känslor men även handlingar. Begreppen vanebildning och viljekraft har stor 
betydelse för vad som anses vara meningsfullt och roligt att göra. Intressen är en del av viljekraften och 
handlar om det som barnet tycker om att göra. Det är viktigt att ta hänsyn till detta eftersom viljan ökar 
motivation samt engagemang till att genomföra en aktivitet. Enligt Argentzell och Leufstadius (2010) är 
det av stor vikt att individer i alla åldrar får möjlighet till meningsfulla aktiviteter som är av intresse då 
detta motiverar till att vara aktiv. Alla har ett behov av att vara socialt delaktiga med andra människor 
och upplevelsen av att få vara detta är betydelsefull för att inte känna sig utelämnad. Att ha möjlighet 
till att vara socialt delaktig kan även ge ett mervärde till den aktuella aktiviteten som utförs. 
 

Delaktighet i aktivitet 
 
Precis som för begreppen hälsa och aktivitet finns det flera synsätt på delaktighet. ICF-CY definierar 
delaktighet som “[...] en persons engagemang i en livssituation.” (WHO, 2007; Socialstyrelsen, 2010, 
s.44). Även Kielhofner (2012) skriver om delaktighetens viktiga betydelse i en människas liv: “[...] 
delaktighet i aktivitet [syftar] på engagemang i arbete, lek eller aktiviteter i det dagliga livet som är delar 
av vår sociokulturella kontext och som är önskvärda och/eller nödvändiga för vårt välbefinnande.” 
(s.101). Begreppet delaktighet har berörts i forskning inom området arbetsterapi för barn och ungdomar. 
I en litteraturöversikt av Bendixen och Kreider (2011) nämns det att fokus inom arbetsterapi för barn 
och ungdomar ligger på delaktighet i aktivitet i olika miljöer, att förebygga social isolering, att stötta 
utvecklingen av deras roller och förmågor samt att säkerställa att de upplever välmående och hälsa för 
att kunna utvecklas. Det är även betydelsefullt att fokusera på aktiviteter i meningsfulla miljöer för barn, 
då arbetsterapi för barn och ungdomar grundar sig i en tro att barn utvecklas genom att integreras i både 
fysiska, sociala och kulturella miljöer och kan på så sätt bidra till samhällets behov av välmående 
ungdomar. Om detta möjliggörs kan det leda till att barn och ungdomar kan vara delaktiga i samhället i 
högre utsträckning. Det beskrivs också att barn med kroniska sjukdomar och fysiska och sociala 
begränsningar löper ökad risk för lägre delaktighet i aktiviteter i dagliga livet. Med tanke på detta är det 
av stor vikt att inte bara se till den medicinska behandlingen av barnet utan även fokusera på hur barnet 
och dennes familj upplever sjukdomen eller begränsningen och hur de hanterar den i vardagslivet. 
Slutligen betonas det att arbetsterapeutiska interventioner förbättrar inte bara barnets 
aktivitetsutförande och förmåga till delaktighet utan också barnets hälsa och välmående. Case-Smith 
(2015) tar också upp vikten av delaktighet i aktivitet och beskriver att barn behöver engagera sig i olika 
slags aktiviteter för att utveckla sin identitet. Vidare betonas vikten av att arbetsterapeuten alltid ska se 
till helheten och barnet som individ istället för att fokusera på diagnosen eller problematiken som är 
orsaken till att barnet behöver arbetsterapi. Enligt Law (2002) är delaktighet kärnan i arbetsterapi och 
beskriver att det främst handlar om att möjliggöra delaktighet i aktiviteter som är meningsfulla för den 
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enskilda personen. Delaktighet består av flera olika aspekter såsom intressen, själva görandet, vem 
aktiviteten utförs med och hur mycket tillfredsställelse som upplevs under tidens gång. Rodger och 
Ziviani (2006) och Law (2002) betonar att delaktighet i vardagliga aktiviteter möjliggör för barn att 
utveckla nya förmågor och positiv självkänsla. Avsaknad av delaktighet i aktiviteter kan istället ha en 
negativ påverkan på barnet. 
 
Även delaktighet i aktivitet är en subjektiv känsla där barnet utför en aktivitet som skänker mening och 
glädje i form av fritidssysslor och aktivitetsutförande med fokus på det själsliga välbefinnandet. 
Delaktighet kan också ha en mer praktiskt innebörd där engagemang har stor betydelse för utförandet 
av dagliga aktiviteter såsom matlagning, hygien och att gå i skolan (Eklund, 2010). Under ungdomen 
upplever barn en större strävan efter självständighet och det är av stor vikt att de får möjlighet att vara 
delaktiga i aktiviteter som ger dem tillfredställelse. Utvecklingen av ett barns intresse sker när barnet 
får vara delaktig i aktiviteter. Glädjen och tillfredställelsen som barnet känner i att få vara delaktig i en 
aktivitet påverkar barnets aktivitetsval i framtiden (Kielhofner, 2012). Delaktighet behöver inte bara 
handla om att barnet får vara med i en aktivitet utan delaktighet kan även innebära att få uttrycka sina 
åsikter, känslor och tankar och vara med och ta beslut. I en studie har det observerats att trots att barn 
inkluderas mer och mer i samtal och beslut som sker inom vården är det fortfarande många barn som 
upplever att de vuxna talar ovanför deras huvuden och ber dem vara tysta när läkaren ger information. 
Barnen anser även att vårdpersonal använder för svåra ord och att de vuxna tar beslut åt barnen utan 
att tillfråga dem först. Detta bidrog till att barnen bland annat kände sig ledsna, besvikna, förvirrade och 
oroliga. Barnen i studien ville vara mer delaktiga i sin vård och det som skedde på sjukhuset. Barnen var 
medvetna om att många stora vårdrelaterade beslut var tvungna att tas av vårdpersonal och 
vårdnadshavare men att de ville vara högst delaktiga i mindre, vardagliga beslut om vad som ska göras 
såsom måltider och aktiviteter och när och hur de ska ske (Coyne och Gallagher, 2010). 
 
Battrick och Glasper (2004)  visar hur viktig den sociala aspekten är för hälsan då de uppmärksammat 
brister inom den sociala gemenskapen för barn som vistas på sjukhus. Detta framkom i en enkätstudie 
då barn och vårdnadshavare fick frågor om hur de upplevde den vård de hade erbjudits. 
Vårdnadshavares åsikter var vårdfokuserade och visade sig bland annat i kommentarer om väntetider, 
matkostnader och ljudnivå i salar och korridorer. Barnens kommentarer var också mycket 
vårdfokuserade, dock ville de få sin egen röst hörd inom andra områden som inte hade den direkta 
kopplingen med just vården. Barnen hade bland annat åsikter om att de inte alltid fått gå till lekterapin 
och att de inte alltid fick möjlighet till att vara delaktiga med andra, jämnåriga patienter. I en annan 
studie har det jämförts hur föräldrar till sjuka barn mellan 9-18 år och barnen själva graderar barnets 
livskvalité i samband med sjukhusvistelse, i jämförelse med att bo hemma. Resultatet visade att barn 
och föräldrar inte hade samma uppfattning om barnets mående då deras skattningar av instrumentet i 
studien skiljde sig åt och föräldrarna graderade ofta barnets mående lägre än vad barnet själv gjorde. 
Även om föräldrar har god vetskap om deras barns sjukdomsupplevelse betonades det i studien att 
föräldrarnas gradering var direkt kopplad till hur de själva upplevde situationen, vilket inte alltid är 
identiskt med hur barnet upplevde sin situation (Speyer, Herbinet, Vuillemin, Chastagner & Briancon, 
2009). Ytterligare en studie har visat på hur olika föräldrar och sjuka barn graderar barnets hälsa och 
livskvalitet. Barnen, som var mellan 10 och 17 år, graderade sig vara mindre mottagliga för sjukdom och 
graderade sig inte alls vara lika oroliga över att få försämrad hälsa till skillnad från föräldrarnas 
bedömning. Barnen bedömde även sin fysiska förmåga högre än vad föräldrarna gjorde (Britto et al., 
2004) 
 
Förmågan och viljan till att vara delaktig i aktivitet har inte bara att göra med individens fysiska och 
kognitiva förmågor utan även miljön spelar en stor roll i barnets chanser att uppleva delaktighet. Miljön 
har stor betydelse där den antingen kan möjliggöra eller försvåra att delaktighet kan uppstå och 
upplevas. Barns vanor kan påverkas av att de hamnar i nya aktivitetsmiljöer där de inte är vana att utföra 
sina aktiviteter (Kielhofner, 2012). Sjukhusmiljö är något som uppmärksammats inom forskning. I en 
studie gavs barn chansen att framföra vad de tyckte om den vård de fick och även chansen att ge förslag 
på förändringar för att skapa den perfekta kliniken. Trots att majoriteten av svaren och frågorna 
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fokuserade på vården och personalen visade det sig att barnen hade mycket åsikter om miljön och hur 
den skulle kunna förändras för att göra sjukhusvistelsen bättre. Några av förslagen som uppgavs var 
större möjligheter till underhållning och aktiviteter, bättre möjligheter till social interaktion med 
jämnåriga och mer bekväma miljöer att vistas i, både enskilt och tillsammans med anhöriga (Farjou et 
al., 2014). Här ges ett tydligt exempel på miljöns många olika faktorer som påverkar en individs 
välmående, aktivitetsutförande och upplevelse av delaktighet. Det är många faktorer som ska samarbeta 
för att trivsel och delaktighet i aktivitet ska uppstå. De personliga egenskaperna viljekraft, vanebildning 
och utförandekapacitet påverkas av miljön som individen befinner sig i och detta i sin tur påverkar 
individens färdigheter och utförande. En känsla av att inte ha tillräckligt med färdigheter för att kunna 
utföra en önskad aktivitet i en, i detta fall, främmande och klinisk miljö kan begränsa upplevelsen av 
delaktighet (Kielhofner, 2012). 
 
Möjligheterna till delaktighet i meningsfulla aktiviteter i sjukhusmiljö kan förbättras genom att ta reda 
på vad barn själva tycker om aktiviteterna som erbjuds under deras sjukhusvistelse. Detta skulle kunna 
leda till att barn som befinner sig på en barn- och ungdomsklinik upplever sin vardag mer meningsfull 
och att deras åsikter uppmärksammas då de får/kan påverka sin sjukhusvistelse och får möjlighet till 
meningsfullt aktivitetsutförande även under en jobbig livssituation. Förhoppningen är att resultatet av 
examensarbetet kan visa på att det finns ett behov av att uppmärksamma vilka aktiviteter som barn 
upplever som meningsfulla och som de känner att de kan vara delaktiga i under sin tid på sjukhus. Detta 
kan, enligt författarna leda till ökade chanser att barn som i framtiden kommer vistas på barn- och 
ungdomskliniker upplever sin sjukhusvistelse som meningsfull. Detta är även positivt utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv då delaktighet i meningsfulla aktiviteter har positiv inverkan på 
individens hälsa och välbefinnande, vilket gynnar den fortsatta välfärden i samhället. Exempel på detta 
kan vara slutförd skolgång och möjlighet till arbete. Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) 
har en arbetsterapeut skyldighet att ge individen en så god vård som möjligt. Därför anser författarna 
av examensarbetet att det vore värdefullt att arbetsterapeuter som arbetar på barn- och 
ungdomskliniker får mer kunskap om hur de på bästa sätt kan erbjuda barnen meningsfulla aktiviteter. 
Genom att uppmärksamma barnens egna upplevelser av aktiviteter på sjukhuset kan examensarbetets 
resultat vägleda arbetsterapeuterna i deras dagliga arbete gällande detta. 
 
Tidigare forskning har fokuserat på både föräldrars och barns upplevelser av den vård som barnet har 
fått. Författarna anser att det finns mycket forskning om den upplevda vården och detta oftast från 
föräldrarnas perspektiv. Dock saknas forskning som endast berör barns egna upplevelser av aktivitet 
under sjukhusvistelse. Författarna önskade därför att med detta examensarbete, beskriva barnens egna 
upplevelser av meningsfulla aktiviteter och delaktighet under deras sjukhusvistelse, då inget fokus lades 
på varken barnens vård eller föräldrars åsikter. Författarnas förhoppning är att detta examensarbete 
kan ge arbetsterapeuter en bättre inblick i barns perspektiv av sin sjukhusvistelse och vägleda hur de 
kan möta målgruppen, erbjuda meningsfulla aktiviteter i sjukhusmiljö och stärka individen i dennes 
rehabilitering genom en känsla av delaktighet. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur barn i åldrarna 8-17 upplevde sina möjligheter till delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter under sin sjukhusvistelse. 
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Material och metod 

Syftet besvarades med en kvalitativ ansats och semi-strukturerade intervjuer. Den kvalitativa ansatsen 
riktar sig mot att få förståelse för människors upplevelser och genom detta upptäcka och få ny kunskap 
om individers olikartade subjektiva erfarenheter (Kristensson, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) och 
Nyström (2012) bekräftar detta och menar att den kvalitativa ansatsen avser att beskriva individers 
livsvärld.  

Förförståelse 
 
Förförståelse innebär, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att författarnas teoretiska 
kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar påverkar den bild som författarna har av det 
område som ska beröras. Genom att författarna reflekterar över deras förförståelse kan dess påverkan 
på resultatet undvikas. Författarna hade kunskap om vikten av aktivitet, meningsfullhet samt 
delaktighet för barns välmående utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv och hade erfarenhet sedan 
tidigare av att arbeta med barn både i och utanför sjukhusmiljö. Då författarna befunnit sig på en barn- 
och ungdomsklinik under verksamhetsförlagd utbildning fanns det viss kunskap om de aktiviteter som 
sjukhuset erbjöd. Författarna var även medvetna om det breda åldersspannet på barnen och detta 
skapade frågor om sjukhusets aktiviteter och om de passade alla barns behov och intressen. Författarna 
reflekterade över sin tidigare erfarenhet och kunskap och strävade därefter att vara neutrala under hela 
processen och inte låta detta påverka datainsamling och databearbetning. 

Urval 
 
Urval gjordes genom ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Urvalet avser att täcka in alla 
tillgängliga personer i ett specifikt sammanhang (Kristensson, 2014). Urvalet skedde tillsammans med 
enhetschef och sjukvårdspersonal på två barn- och ungdomskliniker i södra Sverige. Författarna stämde 
av tillsammans med personalen vilka patienter som fanns tillgängliga och vilka som skulle kunna delta 
i en intervju med tanke på mentalitet och hälsotillstånd. Respondenterna tillfrågades i vissa fall av 
vårdpersonal i de fall där respondenten ansågs vara något skör eller tveksam till att delta. I övriga fall 
tillfrågades respondenterna direkt av författarna. 
 
Det önskades minst tio respondenter till examensarbetet. Inklusionskriterierna var att det skulle vara 
barn i åldrarna 8-17 som befann sig på barn- och ungdomskliniker på sjukhus i södra Sverige. Inga krav 
på kön eller specifika diagnoser eller sjukdomar ställdes. Dock ställdes det krav på att respondenterna 
var svensktalande då författarna inte hade de ekonomiska resurserna för att ta hjälp av en tolk. Barnen 
som tillfrågades befann sig på avdelning, dagvård eller mottagning i anknytning till någon av de två 
barn- och ungdomsmedicinska klinikerna. Totalt tillfrågades 23 barn varav 12 var intresserade av att 
medverka i en intervju. Av dessa var fem flickor och sju var pojkar. Åldrarna varierade mellan 8-15 år 
och den genomsnittliga åldern på respondenterna var 13 år. 

Datainsamlingsinstrument 
 
En intervjuguide med 23 stycken semi-strukturerade frågor utformades (se bilaga 1). Detta innebar att 
alla respondenter fick samma huvudfrågor men att följdfrågorna kunde skilja sig åt och anpassas efter 
respektive respondent (Kristensson, 2014). Frågorna utformades med stöd av MOHO (Kielhofner, 2012) 
och var underlag för datainsamling. Intervjufrågorna berörde några av de olika aspekterna för 
aktivitetsutförande såsom vilja, vanor, meningsfullhet och delaktighet. Det ställdes även frågor kopplat 
till respondenternas utförandekapacitet då det ansågs relevant gentemot syftet att fråga om 
respondenten upplevde att han/hon kunde vara delaktig i de aktiviteterna som de blivit erbjudna 
(Kielhofner, 2012). Intervjuguiden utformades med en kort inledning där examensarbetets syfte 
beskrevs samt avslutades med en öppen fråga om respondenten hade något ytterligare att tillägga. Det 
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gjordes två pilotintervjuer inför de riktiga intervjuerna (Kristensson, 2014). Pilotrespondenterna var två 
flickor i åldrarna 14 och 15. Det som skiljde dessa åt, förutom ålder, var erfarenheten av att vistas på 
sjukhus varav en hade stor erfarenhet och den andra inte hade någon erfarenhet. 

Datainsamling 
 
Personlig kontakt togs med verksamhetschefer på två barn- och ungdomskliniker i södra Sverige. Två 
kliniker kontaktades på grund av svårigheter med att rekrytera önskat antal respondenter. Det gavs 
information om examensarbetets syfte och upplägg och i samband med detta överlämnades även ett 
missivbrev för att få ett muntligt godkännande att genomföra datainsamling inom verksamheten (se 
bilaga 2) (Etikprövningsnämnderna, 2016). Efter godkännande togs personlig kontakt med enhetschef 
och personal på klinikerna som godkände att datainsamling kunde utföras. Personal assisterade 
författarna med val av respondenter och utdelning av missivbrev till lämpliga respondenter och 
respektive vårdnadshavare. I missivbrev till vårdnadshavare och respondenter beskrevs information om 
examensarbetet, hur intervjuerna skulle gå till och de etiska hänsynstaganden som gjorts (se bilaga 3 
och 4). Innan intervjuns start fick respondenten återigen information om studiens syfte, hur intervjun 
skulle genomföras och att respondenten när som helst kunde avbryta intervjun och gav till sist sitt 
samtycke till att medverka. En samtyckesblankett utarbetades av författarna utifrån Vetenskapsrådets 
(2002) riktlinjer och undertecknades av respondent och vårdnadshavare i samband med intervjuerna 
(se bilaga 5) (Kristensson, 2014).  
 
Totalt 12 intervjuer genomfördes. Längden på dessa varierade mellan 7-19 minuter. Den första intervjun 
genomfördes med båda författarna närvarade och vid de resterande 11 intervjuerna närvarande endast 
en av författarna vid varje intervju då två kliniker besöktes under en kort tidsperiod för att hinna 
genomföra önskat antal intervjuer. Respondenterna fick själva avgöra om vårdnadshavare skulle 
närvara. Intervjuerna skedde på barn- och ungdomsklinikerna, på en avskild plats där respondenten 
kände sig trygg och kunde svara på frågorna i lugn och ro utan störningsmoment (Trost, 2010). 
Intervjuerna spelades in och inga anteckningar fördes. Detta för att fokus skulle ligga på ett aktivt 
lyssnande (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

Databearbetning 
 
En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod för att bearbeta insamlad data. Denna 
analysmetod valdes då den enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) gör det möjligt att arbeta 
strukturerat genom hela databearbetningen samt att den fokuserar på att urskilja skillnader och likheter 
i det transkriberade materialet. De inspelade intervjuerna transkriberades vilket innebär att frågor, svar, 
pauser och känsloyttringar skrivs ner ordagrant i den exakta följden som det sades eller utspelade sig. 
Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var där respektive författare transkriberade de 
intervjuerna där denne varit närvarande. Analysen skedde därefter av båda författarna med syftet 
ständigt påminnande om vad författarna ville ha svar på. Författarna lyssnade tillsammans på alla 
intervjuerna för att säkerställa att transkriberingarna var korrekta och att allt väsentligt tagits med. 
Relevanta citat plockades från transkriberingen in i den kvalitativa innehållsanalysen för att därefter 
kallas meningsenhet. Meningsenhet ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) vara lagom 
stora ord, meningar och stycken av transkriberingen som hör ihop genom sitt innehåll och 
sammanhang. Författarna var här tvungna att hitta en bra nivå där meningsenheten inte fick vara för 
stor och innehålla flera meningsenheter i en. Inte heller fick meningsenheten vara för liten för att bli 
fragmenterad och osammanhängande (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Meningsenheten kondenserades och kortades ner så att endast meningsenhetens kärna återstod och 
lyftes fram. På detta sätt blev meningsenheten mer hanterbar samtidigt som det viktigaste kvarstod. Den 
kondenserade meningsenheten abstraherades i sin tur i form av en kod. De olika koderna skapade korta 
etiketter till meningsenhetens innehåll och jämfördes med varandra. Dessa bildade till slut specifika 
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grupper med liknande innehåll där likheter och skillnader kunde urskiljas. Dessa grupper skapade 
underkategorier som i sin tur sorterades in i kategorier. Till sist kunde ett tema urskiljas som samlade 
det underliggande budskapet i alla kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tabell 1 visar 
exempel från den kvalitativa innehållsanalysen. 
 

Tabell 1. Utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

[…] ja menar du 
kan ju inte göra så 
mycket aktiviteter, 
oftast är du ju 
ganska, ah, du har 
ett brutet ben eller 
nånting så ibland 
kan de ju va svårt 
att gå […] 

Du kan inte göra 
så mycket 
aktiviteter om du 
har ett brutet ben, 
då kan det vara 
svårt att gå. 

 
Inskränkt 
rörlighet 

 
Begränsat 
aktivitets-
utförande 

Delaktighet 

U
pp

le
ve

ls
e 

av
 m

öj
lig

he
t t

ill
 d

el
ak

ti
gh

et
 i 

m
en

in
gs

fu
lla

 a
kt

iv
it

et
er

 

Jaa, jag tyckte att 
det var skönt att det 
fanns en tv här inne 
på rummet genom 
att jag blev, ja har 
inte kunnat gå upp 
ur sängen och så, så 
då har man kunnat 
se på film och så. 
Så det är väl de som 
har varit viktigast 
för mig just nu, 
genom att ja inte 
har kunnat gå upp 
ur sängen. 

Skönt att det 
fanns en tv på 
rummet, då har 
man kunnat se på 
film. Det har varit 
viktigast för mig 
just nu. 

Viktigt med 
tv på 
rummet 

Roligt och viktigt 
 
Meningsfull 
aktivitet 

Alla var väl lika 
roliga men jag 
skulle säga 
lekterapin, mm. 
För det finns både 
saker för äldre och 
för yngre barn [...] 

Lekterapin var 
roligast, för där 
finns saker för 
både äldre och 
yngre barn. 

Anpassade 
aktiviteter 
på 
lekterapin 

Lekterapi & 
sjukhusskola 

Aktiviteter 
på sjukhus 
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Etiska överväganden 
 
Etisk egengranskning gjordes (se bilaga 6) enligt Jönköping University’s riktlinjer (Jönköping 
University, 2016) och godkändes genom att de fyra individskyddskraven; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes (Vetenskapsrådet, 2002). Efter 
att författarnas handledare gett sitt medgivande till examensarbetets genomförande fick 
verksamhetscheferna ge sitt samtycke till att datainsamling skedde på de specifika klinikerna i form av 
namnunderskrift på ett, av författarna framtaget, samtyckesdokument (se bilaga 7). Verksamhets- och 
enhetschef delgavs information om examensarbetets syfte, datainsamlingens utformning, vilka som 
utförde intervjuerna och vilka som sedan skulle delges examensarbetets resultat (se bilaga 2). Samma, 
men anpassad information delgavs till vårdnadshavare samt respondent i form av missivbrev innan 
respondenten gav sitt medgivande till att delta (se bilaga 3 och 4). Innan datainsamlingen signerade 
respondent och vårdnadshavare en samtyckesblankett där det framkom att de tagit del av information 
om examensarbetets syfte, det fria deltagandet, att de getts tillfälle att ställa frågor och att respondenten 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att nämna någon orsak och utan att dennes vård skulle 
påverkas (se bilaga 5) (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
För att ge största möjliga konfidentialitet till respondenten berördes inte personliga uppgifter såsom 
namn, födelsedatum, sjukdom och diagnos om inte respondenten själv berörde detta vid intervjun. Det 
insamlade materialet förvarades på ett sådant sätt att endast författarna hade tillgång till ljudinspelning 
och transkribering. Respondenterna avpersonifierades genom att de vid transkriberingen tillgavs en 
bokstav som därefter, i den kvalitativa innehållsanalysen, betecknade respondenterna. 
Verksamhetschef, enhetschef, respondent och vårdnadshavare informerades om att examensarbetets 
resultat skulle redovisas på lärosätet, att presentation av materialet från datainsamlingen skedde på 
gruppnivå och att detta inte skulle kunna kopplas till respektive respondent. Alla som berördes av 
datainsamlingen delgavs information om att det insamlade materialet endast skulle behandlas av 
författarna. Vidare gavs information om att insamlat material endast skulle användas till det specifika 
examensarbetet och inte under några omständigheter utlånas för icke-vetenskapliga syften. Därutöver 
gavs information om att examensarbetet, vid intresse, kunde skickas till respondenten efter arbetets 
slutförande (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

Barnens svar vid intervjuerna speglade deras upplevelse av möjlighet till delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter under sjukhusvistelsen. Vid intervjuerna framkom ämnen som sammanställdes, bearbetades 
och tolkades och därefter kategoriserades till 12 underkategorier. Dessa resulterade i tre kategorier och 
det övergripande temat “Upplevelse av möjlighet till delaktighet i meningsfulla aktiviteter” 
Resultatredovisningen följer strukturen av tabell 2. 
 

Tabell 2. Underkategori, kategori och tema. 
 

Underkategori Kategori Tema 

Begränsat aktivitetsutförande 

Delaktighet 

Upplevelse av möjlighet till 
delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter 

Självbestämmande 

Upplevelse av att få vara med 

Ensamhet 

Roligt och viktigt 

Meningsfull aktivitet 
Skingra tankarna 

Avsaknad av aktivitet 

Familj och vänner 

Information 

Aktiviteter på sjukhus 
Lekterapi och sjukhusskola 

Aktivitetsalternativ 

Elektronikanvändning 

 

Delaktighet 

Inledningsfråga om delaktighet 
Som en inledning till intervjufrågorna som berörde delaktighet ställdes det först en inledande och 
öppen fråga, om vad delaktighet innebar för respondenten. Gemensamt för de flesta var att ordet 
innebar att få vara med, inte känna sig utstött och att man delar med sig till andra. Några upplevde att 
delaktighet var svårt att definiera och ett fåtal visste inte vad det betydde.  
 

“Mm, att man får va med man är inte utstött eller. Alla får vara med och göra speciella saker 
liksom. Att man är delaktig i den saken.” (Respondent L) 

 
Begränsat aktivitetsutförande 
Vid intervjuerna framkom det att flera av respondenterna upplevde sig vara begränsade i sitt 
aktivitetsutförande. Det aktuella hälsotillståndet påverkade vilka aktiviteter som utfördes och i vilken 
utsträckning. Begränsningar som beskrevs var bland annat illamående, trötthet och att vara 
sängliggande. 
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“Ja, ja har väl mest legat här i sängen och tittat på tv och sådär. Så ja, ja har inte gjort så mycket 
annat. [...] För det har oftast vart så att ja inte har varit riktigt pigg nog och gå upp och göra 
nåt annat så ah.” (Respondent F) 

 
“[...] så dom [personalen] har inte liksom föreslagit nånting för det har inte varit möjligt ändån. 
Så nej, men jag, nej inte nu när jag mådde såhär. [...] för jag, ja har mått väldigt illa och så, och 
de, de har inte, asså det har inte gått. Det hade inte gått bra alls.” (Respondent D) 

 
Självbestämmande 
Känslan av att bestämma själv över aktivitetsutförande och sin vård var hög. Några respondenter 
upplevde även självbestämmande i att avgöra om de ville avstå från att utföra aktiviteter. Det framkom 
att barnen var medvetna om att de har möjlighet till flera olika aktiviteter och att de själva bestämmer 
om de vill delta, då de ibland inte orkade eller ville. Det framkom även att många av respondenterna 
upplevde en hög känsla av självbestämmande i sin vård. 
 

“[...] Asså, det är inte dom som bestämmer schemat just nu utan det är liksom jag [...] dom frågar 
nästan alltid innan de gör nånting. Så jag tycker det är jättebra!” (Respondent D) 

 
“[...] det finns ju olika saker man kan välja göra men man måste ju inte vara med på dom. Det 
finns ju, eller sån här lite skola också det behöver man ju inte heller om man inte orkar eller vill.” 
(Respondent H) 

 
Upplevelse av att få vara med 
Majoriteten av respondenterna beskrev att de ville och fick vara delaktiga i både aktiviteter och i sin 
sjukvård. Några av respondenterna uttryckte att de helst gjorde vissa aktiviteter ensamma, som 
exempelvis att pyssla, då detta uppfattades som en aktivitet som krävde koncentration. Det fanns även 
de respondenter som uttryckligen valt att inte vara delaktiga i de aktiviteter som erbjöds och helst 
spenderade sin sjukhusvistelse ensamma på sina rum. Detta hade olika orsaker såsom längd på 
sjukhusvistelse, sinnesstämning, ålder och vilken aktivitet det handlade om. 
 

“Nja, det är bara att fråga så får jag väl oftast vara med i så fall.” (Respondent G) 
 

“Alla, jag får ju till och med va med när, och se när dom fixar till exempel urinproverna och gå 
ut och titta hur blodet är och så. Allt får jag va med typ.” (Respondent K) 

 
“Ja om jag skulle göra nånting här då? [...] Ja då gör jag det hellre själv i så fall.” 
(Respondent I) 

Ensamhet 
Trots att möjligheten till delaktighet uttrycktes som hög av många fanns det respondenter som upplevde 
ensamhet under sin sjukhusvistelse. De respondenter som uttryckte att de kände sig ensamma skilde sig 
åt både beträffande ålder och kön. 
 

“[...] jag satt ju ofta här uppe ensam och då blir det lite tråkigt.” (Respondent L) 
 

“Helst gör jag det [aktivitet] med andra men oftast är det själv.” (Respondent J) 
 
Meningsfull aktivitet 

Inledningsfråga om meningsfull aktivitet 
Även som en inledning till intervjufrågorna som berörde meningsfulla aktiviteter ställdes det en 
inledande och öppen fråga, om vad en meningsfull aktivitet innebar för respondenten. Detta 
resulterade i svar som påminde om varandra då många lyfte fram att det innebar något som var 
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viktigt, roligt, som man gör tillsammans med andra och något man blir glad av. Flera av 
respondenterna uttryckte dock att de inte visste vad begreppet meningsfull aktivitet betydde och att 
det var svårt att förklara. 
 

“En meningsfull aktivitet, ja nåt som gör en glad att göra, nåt kul som man känner att man vill 
göra för ah, njutning, antar ja. Nåt som är roligt.” (Respondent F) 

Roligt och viktigt 
Vid frågor om vilka aktiviteter som upplevs som meningsfulla gavs olika svar där många av 
aktiviteterna utförs på rummet. Några av dessa aktiviteter var tv-tittande, se på film spela tv- och 
brädspel.  

“Jaa, ja tyckte att det var skönt att det fanns en tv här inne på rummet genom att jag blev, ja 
har inte kunnat gå upp ur sängen och så, så då har man kunnat se på film och så. Så det är väl 
de som har varit viktigast för mig just nu, genom att ja inte har kunnat gå upp ur sängen.” 
(Respondent D) 

Det var endast några få respondenter som nämnde aktiviteter som utförs utanför kliniken så som att gå 
till kiosken, leka i lekpark på sjukhusområdet och att få vistas utomhus. 

“Nja, inte riktigt meningsfulla men det finns roliga aktiviteter. [...] Jaa, spela och kolla på film 
typ. [...] Jaa, man kan ju gå till kiosken.” (Respondent J) 

Skingrar tankarna 
Respondenterna gav uttryck för att vissa av sjukhusets erbjuda aktiviteter bidrog till ett lugn och 
avledde tankarna från själva sjukhusvistelsen, behandlingar och i vissa fall ett försämrat hälsotillstånd. 
De aktiviteter som framkom under intervjuerna var bland annat tv-tittande, se på film, att pyssla och 
att spela tv-spel. Flera av respondenterna uppgav att dessa aktiviteter bidrog till att de tillfälligt 
glömde bort sin smärta. 

“Jag tror det är att titta på tv, faktiskt. […] man blir lugn, man tänker inte lika mycket på hur 
man mår.” (Respondent C) 

“För att det [tv-spel] typ gör så att man glömmer smärtan då och då.” (Respondent B) 

“Man kommer väl bort från själva sjukhusvistelsen på nåt sätt, man får tänka på nåt annat. Det 
är samma med att titta på tv eller så, man kommer iväg lite och tänker inte på det som händer 
just nu, att man har ont eller sådär, så ja. ” (Respondent F) 

Avsaknad av aktivitet 
Några av respondenterna nämnde att de saknade specifika aktiviteter som de upplevde som 
meningsfulla och brukar utföra i sin vardag. Några av dessa aktiviteter var dans, bollsport, simning och 
leka i lekpark. 

“[...] ja vill att den där lekparken ska bli färdig så ja kan leka där, den ser rolig ut.” (Respondent 
E) 

På frågan vad en meningsfull aktivitet var gav en av respondenterna svaret att denne simmade på sin 
fritid och att detta ansågs vara roligt. Senare under intervjun framkom det att respondenten saknar 
denna aktivitet under sin sjukhusvistelse. 

“Aha. Eh, nästan allting. [...] Utom att simma, det finns ingen bassäng.”  (Respondent K) 
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Familj och vänner 
Utifrån intervjuerna framkom det att alla respondenter haft besök av familj och vänner och att det 
ansågs värdefullt att göra aktiviteter tillsammans med dem. Aktiviteter som utfördes tillsammans med 
familj och vänner var bland annat att spendera tid på lekterapin, spela spel, spela pingis och äta 
tillsammans. Flera av respondenterna uttryckte hur roligt det var att ha sina syskon på besök. Det 
framkom även att det vid dessa tillfällen alltid utfördes aktiviteter som syftade på kvalitetstid och lek. 

“Asså, min typ, asså mamma var ju med mig, men sen så kom ju min familj lite och då så fick 
jag spela lite pingis med min storasyster och sen så lekte ju mamma och jag lite och så.” 
(Respondent A) 

“Igår så var familjen och en kompis här. [… ] Man brukar sätta sig ner och prata och så. Käka 
gott bukar vi göra mä. […] Njae, vi låg och glodde på tv, han busade i sängen här. “ (Respondent 
C) 

“[...] sen brukar min syster komma upp hit med McDonalds eller nånting så eh, hon har ett barn 
också [...] som heter [namn] som är typ ett så jag tycker det är roligt att ha henne här. [...] Nej 
jag brukar sitta å, eh hålla i [namn] sen så ja, busar lite med henne a, och äta.” (Respondent I) 

Aktiviteter på sjukhus 

Information 
De flesta upplevde att de fick tillräckligt med information angående de aktiviteterna som sjukhuset 
kunde erbjuda. De som angetts som informatörer var personal från lekterapi, sjukhusskola och 
sjukvårdspersonal på kliniken. Dock fanns det de som upplevde informationen som bristfällig och i vissa 
fall helt utebliven. De sistnämna uppgav att de behövde införskaffa sig information om sjukhusets 
aktiviteter helt på egen hand. Det framkom av dessa respondenter att information om aktivitetsutbudet 
skulle ha uppskattats och på så sätt ökat möjligheterna till att vara aktiv.  

“Ja, i början så berättade dom, så fick vi en liten guidad tur ner innan operation och så. Eh, vad 
man kunde göra och lite så, hur det ser ut här. Så, ah, dom informerade.” (Respondent D) 

“[...] ibland berättade de inte så jättemycket så då har jag läst i den, ah det brukar finnas ah, 
nån mapp eller sådär.”  (Respondent F) 

Samtalet om bristfällig information fortsätter och senare berättade respondenten att mer information 
hade uppskattats. 

“[...] det är inte alltid man tänker på att det ah, finns en mapp eller nått sånt där [...] så det kunde 
varit trevligt [...] att dom kommer in och berättar att det finns den möjligheten. “ (Respondent 
F) 

“[...] asså jag vet inte vad man kan, va man kan göra för sorts aktiviteter […]” (Respondent I) 

Lekterapi & sjukhusskola 
På de två barn- och ungdomsklinikerna där intervjuerna genomfördes fanns det både lekterapi och 
sjukhusskola. Till lekterapin var alla barn, deras föräldrar, syskon och vänner välkomna och detta 
uppskattades av alla respondenterna och utnyttjades av många. Det framkom att lekterapin erbjöd ett 
stort utbud av aktiviteter som kunde anpassas efter respondentens ålder, behov och önskningar. 
Exempel på aktiviteter som nämndes var spela pingis, air hockey, brädspel, pyssel och lek. Flera 
respondenter uttryckte att det de alltid hade något att göra tack vare lekterapin. Det var även möjligt 
att få låna material från lekterapin till sitt eget rum om så önskades. 
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“[...] hon [personal] förklarade först att e det fanns asså massa leksaker och så men det är ju 
ingenting för dig eller så men det finns pyssel, det får du gärna.” (Respondent H) 

“Ah, det fanns en lekterapi och där fanns det olika spel man kunde spela, och böcker och man 
kunde rita. Sen var det ett litet rum som man kan leka med dockor mä. Så, eh, och när man ska 
ta blodprov så har man ju en sån här sak som man spänner åt, och då kunde man låtsas att man 
tar blodprov på en docka och så.” (Respondent A) 

“Alla var väl lika roliga men jag skulle säga lekterapin, mm. För det finns både saker för äldre 
och för yngre barn […]” (Respondent L)  

Vid intervjuerna berörde några respondenter att det fanns en sjukhusskola som kunde erbjuda stöd i 
skolarbete och andra kreativa aktiviteter vid sjukhusvistelser. Både lekterapin och sjukhusskolan var en 
frizon där det inte fick utföras någon behandling eller provtagning. Undervisningen i sjukhusskolan 
kunde antingen utföras i sjukhusskolans lokaler eller på respondentens rum om så önskades.  

“[...] idag kom dom in ifrån eh vad heter det, sjukhusskolan till mig och berättade om det här 
med bildutställning och dom sa att jag jättegärna fick komma dit och så, så det känner ja ändå 
att jag får, de frågar om man vill komma dit och så.” (Respondent D) 

Aktivitetsalternativ 
Några av de mest populära aktiviteterna som framkom under intervjuerna var att titta på tv, se på film 
och spela tv-spel. De flesta respondenterna uppgav att det alltid fanns något att göra i och med att det 
fanns tillgång till tv, DVD-spelare och spelkonsoll på alla rum. Detta upplevdes som något positivt och 
användes mycket och ofta. Andra aktiviteter som också nämndes på frågan vad det finns att göra här på 
sjukhuset var; gå ut, pyssla, spela bräd- och bordsspel, läsa böcker, leka med leksaker och tillgång till 
musikanläggning och dator.  

“Ja vet att man kunde pyssla om man ville de. Och så har dom ju ett stort filmskåp som man 
kunde se på film.“ (Respondent D) 

“Jag kan göra allihop tror jag. Men det är väl mest det pysslet som är anpassat för oss som är 
lite äldre.” (Respondent H) 

Till skillnad från några av de respondenter som berördes under underkategorin information, som inte 
hade vetskap om vilka aktiviteter som erbjöds, fanns det även de respondenter som visste vilka 
aktiviteter som fanns men som valde att inte utföra dessa. Detta berodde bland annat på ointresse då de 
bortvalda aktiviteterna ofta utfördes i det egna hemmet. 

“[...] jag ser ju att det finns [tv-spel] men eh, jag brukar inte spela jag brukar sitta med mobilen. 
Ja det är väl, asså det är väl bra för sånna som vill spela liksom. Jag, jag spelar det så mycket 
hemma så jag, så därför sitter jag hellre med mobilen här men.” (Respondent I) 

Elektronikanvändning 
Med elektronikanvändning menas, enligt författarna, användandet av mobiltelefon, dator, surfplatta, 
titta på tv, titta på film och spela tv-spel. De flesta respondenterna hade med sig mobil och/eller 
surfplatta och dator till sjukhuset. De använde dessa till att spela spel, hålla kontakten med familj och 
vänner, vara inne på sociala medier och se videoklipp. 

“Jag har en iPad och en mobil […] Hm, jag brukar spela, titta på YouTube […] Och 
kunskapsappar också.” (Respondent K) 
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“[...] Jag har iPad och telefon med mig med. […] Jag tycker det är kul att prata med familjen, vi 
använder face-time [...] face-time är bra faktiskt.” (Respondent C) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva barns upplevelser av möjligheten till delaktighet i 
meningsfulla aktiviteter på sjukhus ansågs den kvalitativa ansatsen och semi-strukturerade intervjuer 
som mest relevant då författarna ville belysa barnens egna ord och upplevelser av att vara på sjukhus. 
Både Kvale och Brinkmann (2014) och Kristensson (2014) rekommenderar den kvalitativa ansatsen när 
människors upplevelser och livsvärld ska beskrivas. Den semi-strukturerade intervjun tillåter öppna 
frågor och möjlighet för respondenten att berätta fritt om sina upplevelser och frågorna behöver inte 
ställas i samma ordningsföljd till alla respondenter. Detta såg författarna som ett bra tillvägagångssätt 
då ingen tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer fanns. Öppna frågor ställdes då författarna ville att 
respondenterna skulle känna sig fria i sina berättelser. Denna intervjuform valdes också då olika 
följdfrågor kunde ställas till olika respondenter beroende på deras svar (Kristensson, 2014). Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att följdfrågor kan uppmuntra personen till att fortsätta sin berättelse. Detta 
gjorde att varje enskild intervju blev unik och varje respondents personliga upplevelser lyftes fram. 
 
Åldern på målgruppen valdes för att minska risken för att inte få ihop tillräckligt många respondenter 
och även för att författarna bedömde att ett barn som var 8 år skulle kunna delta i intervjun och förstå 
intervjufrågorna i intervjuguiden. Halpenny och Pettersen (2015) berör Piagets utvecklingsstadier och 
beskriver att barn från sju år utvecklar sitt logiska och abstrakta tänkande, vilket leder till att barnets 
tankeprocesser blir mer flexibla. Från sju års ålder kan barnet hålla en relevant diskussion och svara på 
frågor på ett snabbt, säkert och korrekt sätt. Det ansågs därför väl motiverat att barn från 8 år skulle 
kunna delta i intervjun och svara på den typ av frågor som formulerats. 
 
Intervjufrågorna togs fram av författarna med stöd av den arbetsterapeutiska modellen MOHO 
(Kielhofner, 2012). Begrepp som meningsfulla aktiviteter, delaktighet, aktivitetsutförande, vilja och 
vanor hämtades från denna modell och innebörden av dessa tolkades av författarna och formulerades 
om till ett mer lättförståeligt språk. Detta gjordes även med begreppet delaktighet med grund i WHO’s 
definition (WHO, 2007; Socialstyrelsen, 2010). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en intervjuguide 
användas som manus för intervjun och Kristensson (2014) menar att en intervjuguide kan stärka 
giltigheten i ett examensarbete. Intervjuguiden kan hjälpa författarna att hålla fokus på det faktiska 
syftet med intervjun och skapa förutsättningar för att alla respondenter får samma huvudfrågor inom 
samma område. Intervjuguiden utarbetades med frågeområden där liknande frågor samlades inom 
samma område. Författarna upplevde det som positivt att följa en intervjuguide under intervjuerna då 
de båda var ovana intervjuare. Till varje frågeområde i intervjuguiden gjordes en kort inledning där 
begreppen delaktighet och meningsfulla aktiviteter förklarades, vilket Kvale och Brinkmann (2014) 
rekommenderar för att få utförligare svar av respondenten. Intervjufrågorna bearbetades noggrant för 
att säkerställa att de var lättförståeliga för barn. Detta rekommenderar Kvale och Brinkmann (2014) då 
de betonar vikten av att åldersanpassa intervjufrågor när det handlar om att intervjua barn.  Johansson 
(2013) tar upp att enkelt vardagsspråk med korta meningar och ord som barn själva använder är det 
bästa när det kommer till att ställa frågor till denna målgrupp, vilket även Kvale och Brinkmann (2014) 
betonar då de nämner att intervjufrågor bör hållas korta och enkla. Även antalet frågor i intervjuguiden 
diskuterades. Trost (2010) menar att för många frågor kan påverka barnets koncentration och vilja att 
delta i en intervju. Antalet frågor i intervjuguiden ansågs därför vara lagom i förhållande till innehåll, 
möjligheterna att få bra och uttömmande svar och den totala uppskattade längden på intervjun. 
Johansson (2013) beskriver vidare att språket måste anpassas till varje barns mognadsnivå och denna 
avvägning gjorde författarna under varje enskild intervju om de bedömde att någon fråga behövde 
omformuleras för att bli mer lättförståelig. För att säkerställa en strukturerad intervju och att frågorna 
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i intervjuguiden var tydliga och lätta att förstå var det av stor vikt att genomföra pilotintervjuer inför de 
riktiga intervjuerna (Kristensson, 2014). Svårigheten på intervjufrågorna diskuterade författarna 
sinsemellan och de pilottestades på två pilotrespondenter för att observera hur de uppfattade frågorna 
och därefter bearbetades frågorna åter igen.  
 
På båda klinikerna skedde ett tätt samarbete med personalen. Under två veckors tid befann sig 
författarna på klinikerna tidigt på morgnarna för att stämma av med personalen vilka barn som befann 
sig på avdelning och vilka som hade planerade besök på dagvård och mottagning. Därefter fördes 
diskussion om hur de eventuella respondenterna mådde och personalen gjorde en bedömning om de 
trodde att respondenten skulle orka delta i en intervju. I vissa fall ansåg personalen att det var mest 
lämpligt att de gav respondent och vårdnadshavare missivbrev. Författarna noterade att de nästan alla 
som avstod från att delta gjorde detta då personalen, utan sällskap av författare, lämnade information 
och tillfrågade respondenten om att delta. På grund av det höga antalet som tackade nej ändrade 
författarna tillvägagångssätt och föreslog att författarna själva kunde gå in till respondenten och ta första 
kontakten, vilket visade sig vara mer lyckat då dessa respondenter tackade ja till att delta. Även detta 
skedde i samråd med personal då författarna ville vara säkra på att de tillfrågade respondenterna inte 
var för påverkade av sitt försämrade hälsotillstånd och att en förfrågan om deltagande inte skulle ses 
som ett etiskt övertramp.  
 
Tanken var att endast intervjua barn på ett sjukhus, men på grund av svårigheter med att få ihop 
tillräckligt antal respondenter tillfrågades senare under datainsamlingsprocessen ytterligare en barn- 
och ungdomsklinik tillhörande ett annat län. Sex stycken intervjuer utfördes på vardera klinik. Innan 
datainsamlingens start önskade författarna att utföra alla intervjuer tillsammans men med tanke på 
omständigheterna som nämndes ovan gjordes endast en intervju med båda författarna närvarande och 
resterande intervjuer genomförde författarna på egen hand då det var tvunget att dela upp sig på de två 
klinikerna. Trots den oväntade förändringen i planeringen, genom att tillfråga ännu en klinik, ansåg 
författarna detta föra med sig vinster. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2014) är det att föredra 
att datainsamlingen sker från en bred målgrupp och gärna med viss geografisk spridning. Detta för att 
öka giltigheten, inte bara på innehållsanalysen, utan också på hela examensarbetet, då författarna 
strävade efter att beskriva variationer och mönster hos både flickor och pojkar i olika åldrar. 
 
I artiklar av Speyer et al. (2009) och Britto et al. (2004) har både föräldrar och barn fått svara på hur de 
upplevde den vård som barnen fått under sjukhusvistelse. I båda artiklarna visade det sig att föräldrar 
och barn hade olika åsikter och upplevelser. Med detta i åtanke fokuserade författarna till 
examensarbetet på att svaren som gavs vid intervjun skulle komma från respondenten. 
Vårdnadshavaren uppmuntrades inte till att tala men blev lyssnad till vid de tillfällen då denne ville 
tillägga något till respondentens svar. Vårdnadshavarnas svar och åsikter transkriberades men 
användes inte som material till innehållsanalysen då författarna ville förmedla endast barnens åsikter 
och upplevelser. 
 
Alla intervjuer skedde inne på respektive respondents rum. Det kan, enligt Fossum (2013) upplevas som 
en trygg miljö där patienten skapat en trygg sfär med privata kläder och föremål. Författarna såg inga 
hinder med att utföra intervjuerna på respondentens rum då den trygga miljön kunde öka chanserna till 
god kommunikation. Det fanns möjlighet att stänga dörren och sitta nära respondenten vilket, även 
detta, skapade goda förutsättningar för ett bra och givande samtal. De enda tillgängliga utrymmen som 
fanns, utöver respondenternas rum, var klinikernas konferenslokaler vilket författarna valde bort som 
alternativ för att inte försätta barnet i en utsatt situation. Detta medförde att intervjuerna ibland kunde 
bli avbrutna om vårdpersonal kom in i respondenternas rum. Trots att avbrotten var korta diskuterade 
författarna om intervjuerna kunde utföras på annan plats än på respondentens rum. Författarna 
beslutade dock att det viktigaste var att respondenten själv fick välja vart intervjun skulle ske och att de 
korta avbrotten inte var så besvärande i förhållande till vinsterna som medföljde då respondenten själv 
fått välja miljö. Trost (2010) menar att det är svårt att hitta passande miljöer för att utföra intervjuer 
med tanke på många olika faktorer som kan bryta koncentrationen hos respondenten. Trots detta anser 
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Trost (2010) att ett argument till att respondenten själv får välja plats för intervjun är att skapa en känsla 
av självbestämmande då respondenten lätt hamnar i ett underläge som “den intervjuade personen”. 
 
Då författarna utförde examensarbetet utan något som helst ekonomiskt stöd fanns det inte möjlighet 
att ta hjälp av tolk i de fall då det fanns passande respondenter som inte talade svenska. Författarna fick 
avstå från att intervjua dessa barn då avsaknad av tolk kunde skapa språkliga missförstånd och 
respondenten kunde uppleva svårighet med att förmedla sina känslor och tankar (Entrena, 2013).  
 
Enligt Trost (2010) behöver tiden på intervjuerna tas i beaktning när det kommer till att intervjua barn 
då de har svårare att koncentrera sig under längre perioder jämfört med vuxna. Trost (2010) 
rekommenderar att göra kortare intervjuer och istället några fler för att öka tillförlitligheten. 
Informationen i missivbreven angav från en början att längden på intervjuerna uppskattades ta cirka 45 
minuter. Författarna blev dock vid pilotintervjuerna medvetna om att detta var för lång tid och därefter 
ändrades den angivna tiden i missivbreven till 25 minuter. Den felaktiga tidsanvisningen berodde på 
författarnas bristande erfarenhet av att utföra intervjuer. Fördelar kunde ses med att ange en kortare tid 
på missivbreven då en längre intervju kunde avskräcka barnen från att delta. Ingen av intervjuerna 
varade den fulla tiden. Längden på intervjuerna varierade mellan 7-19 minuter och detta berodde till 
stor del på respondentens personlighet och erfarenhet av delaktighet i aktiviteter på klinikerna. Ju mer 
erfarenhet respondenten hade av att vistas på sjukhus och utföra aktiviteter i sjukhusmiljö, desto 
utförligare blev svaren och detta ökade även möjligheten att ställa följdfrågor. Författarna ansåg det vara 
av stor vikt att respektera barnets känsliga situation. Sjukhusmiljön kan upplevas som otrygg och 
främmande och hälsotillståndet kan påverka både den fysiska och kognitiva hälsan (Rodger & Banks, 
2010). Därför ställdes det inga krav på respondenten om att prata mer utförligt än vad denne redan hade 
gjort. I de fall där författarna ansåg svaret vara otydligt ställdes följdfrågor med förhoppning om 
förtydligande svar som kunde underlätta dataanalysen. När alla frågorna var ställda och respondenten 
fått chans att lägga till eller ställa ytterligare frågor så ansågs intervjun vara avslutad. Trots att längden 
på intervjuerna kan ha en negativ påverkan på tillförlitligheten ansåg författarna ändå detta vara det 
mest etiska valet att ta då längre intervjuer inte nödvändigtvis hade inneburit bättre kvalitet på insamlad 
data. Längre intervjuer hade i stället kunna bidra till att respondentens koncentration försämrades och 
att denne upprepade sig i sina svar. 
 
Trots vinsterna med att utföra intervjuer på två olika kliniker såg författarna även brister med detta. 11 
av de 12 intervjuerna utfördes endast med en av författarna närvarande, vilket kan ha påverkat 
datainsamlingens tillförlitlighet negativt genom att författarna ibland ställde olika följdfrågor. Vid den 
gemensamma avlyssningen av alla intervjuer diskuterades det vilka följdfrågor som hade kunnat ställas 
utöver de som respondenten fick. Författarna såg även fördelar med att utföra intervjuerna på egen hand 
då påverkan från den andra författaren var obefintlig. Detta kan ha lett till en större variation bland 
respondenternas svar och tydligare visa på skillnader och likheter i innehållsanalysen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Under datainsamlingens gång blev författarna medvetna om att ett fåtal intervjufrågor var formulerade 
på ett sådant sätt att respondenterna feltolkade dessa, vilket medförde att dessa frågor inte svarade 
gentemot syftet. Detta gjorde att frågorna uttrycktes på ett annorlunda sätt och anpassades efter 
respondentens förståelse. Ibland tolkade respondenter vissa frågor med fokus på aktivitet mer till den 
vård de fick. Detta medförde att författarna även här fick uttrycka sig annorlunda för att beröra 
aktivitetsperspektivet på ett tydligare sätt. För att få bästa möjliga svar kopplat till syftet skulle det varit 
positivt om författarna från början varit mer tydliga i hur frågan ställdes för att undvika missförstånd 
hos respondenten. Frågan som löd “Gör du helst saker tillsammans med andra eller leker/gör du helst 
saker själv?” visade sig efter databearbetning vara irrelevant då denna inte svarade på examensarbetets 
syfte. Det hade dock varit positivt att lägga till en fråga i intervjuguiden angående om respondenterna 
saknar någon aktivitet på sjukhuset, då författarna ansåg att denna fråga svarade på syftet med tanke på 
att respondentens intresse om specifika aktiviteter hade framkommit. 
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Hela databearbetningen utfördes av båda författarna för att stärka tillförlitligheten och verifierbarheten 
i arbetet (Kristensson, 2014). Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant av respektive 
författare som utfört intervjun. Detta stärker, enligt Kristensson (2014) och Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) verifierbarheten då eventuella granskare enkelt kan läsa materialet så som intervjun 
utspelade sig. Därefter avlyssnades intervjuerna tillsammans av författarna för att vara samspelta inför 
skapandet av innehållsanalysen. Under hela databearbetningen var syftet alltid centralt för att 
säkerställa att de citat som valdes ut var relevanta och svarade mot syftet. Relevanta citat valdes ut från 
innehållsanalysen för att förtydliga resultatredovisningen och för att stärka verifierbarheten 
(Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Författarna har strävat efter en hög grad av trovärdighet med stöd av litteratur (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012; Kristensson, 2014). Datainsamlingsinstrumentet grundade sig i den beprövade och 
erkända arbetsterapeutiska teorin MOHO (Kielhofner, 2012) och det utfördes pilotintervjuer för att 
kontrollera pilotrespondenternas förståelse och frågornas relevans. Målgruppens bredd och att data 
insamlades på två olika kliniker stärker examensarbetets tillförlitlighet. Verifierbarheten stärktes då det 
inspelade materialet transkriberades dels inför skapandet av innehållsanalys men också för att skapa 
möjlighet för eventuell granskning. För att stärka överförbarheten i examensarbetet gavs en detaljerad 
beskrivning av urval, datainsamling och databearbetning. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) är detta väsentligt för att läsaren ska kunna avgöra om resultaten är överförbara till en annan 
miljö eller annan kontext. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) nämner en faktor inom 
trovärdighet som är delaktighet. Denna faktor beskrivs som unik inom kvalitativa studier då den 
uppmärksammar författarens omöjliga uppgift att inte ha någon som helst påverkan på datainsamling 
och resultat. Författarna anser, trots detta, resultatet vara så neutralt det kan vara vid genomförandet 
av ett första examensarbete då intervjuguiden, som stärker giltigheten, har styrt varje intervju och 
respondenternas citat aldrig har tagits ur sitt sammanhang. 

Resultatdiskussion 
 
Under datainsamlingen framkom tre olika kategorier som hade betydelse för barnens upplevelse av 
möjlighet till delaktighet. Dessa var delaktighet, meningsfulla aktiviteter och de aktiviteter som fanns 
att tillgå på sjukhuset. Vid intervjuerna beskrev barnen vilka aktiviteter som erbjöds på barn- och 
ungdomsklinikerna och vilka av dessa de utförde under sin sjukhusvistelse. De beskrev också vilka 
aktiviteter som de upplevde var meningsfulla och om de kände att de kunde vara delaktiga i dessa. Några 
av dessa aktiviteter var att umgås med familj och vänner, spela tv-spel och vistas på lekterapin. 

Nyckelfynden i examensarbetet var att många upplevde sig ha stor möjlighet till delaktighet i sjukhusets 
aktiviteter. Elektronikanvändningen på klinikerna var hög och nästan alla uppgav att de hade med sig 
privat mobil, surfplatta eller dator och använde dessa för att spela spel, titta på film och hålla kontakten 
med vänner och familj. På varje rum fanns tillgång till tv, film och tv-spel vilket utnyttjades av många 
respondenter. Dessa ansågs vara lättillgängliga och populära tidsfördriv. Något som också framkom 
under varje intervju var att det var uppskattat när familjen kom på besök då respondenten fick chans att 
göra aktiviteter tillsammans med sin familj, vilket visade sig bidra med glädje och trygghet till 
respondenterna. Utbudet av aktiviteter var stort då alla respondenter uppgav flera exempel på 
aktiviteter de hade utfört och att det alltid fanns något de kunde göra. Några av aktiviteterna som 
nämndes var att titta på tv, film, spela tv- och brädspel med någon, pyssla och vistas på lekterapin. 
Många upplevde ett högt självbestämmande under sin sjukhusvistelse och detta visade sig ha stor 
betydelse för upplevelsen av att vara delaktig då den egna viljan ofta styrde vilka aktiviteter som 
efterfrågades och utfördes. Oavsett ålder uppgav nästan alla barn att de ofta fick sin röst hörd och att de 
fick vara delaktiga i både sin vård och i de aktiviteter som erbjöds. 
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Delaktighet 
 
I resultatet kunde det urskiljas både möjligheter och begränsningar för att kunna vara delaktig i 
meningsfulla aktiviteter under sjukhusvistelse. Begränsningar som nämndes var ensamhet som en 
faktor som påverkade delaktigheten i aktivitet negativt och ytterligare en faktor var det begränsade 
aktivitetsutförandet som flera barn upplevde till följd av sitt hälsotillstånd. Bendixen och Kreider (2011) 
berör arbetsterapi för barn och ungdomar i sin litteraturöversikt och betonar att bland annat social 
isolering och begränsningar som påverkar möjligheten till aktivitet bör undvikas och förebyggas, då barn 
behöver vara delaktiga i aktiviteter i olika miljöer för att kunna utvecklas. I jämförelse med detta var 
resultatet negativt då ett fåtal barn ofta befann sig på sina rum och upplevde till följd av detta både 
ensamhet och att de var hindrade i att röra sig utanför rummet på grund av fysiska begränsningar. Detta 
visar på aktivitetsutförandets komplexitet då många faktorer spelar in för att barnet ska kunna uppleva 
delaktighet, vilket även Kielhofner (2012) bekräftar. Till skillnad mot begränsningarna visade resultatet 
också att många upplevde stor möjlighet till delaktighet, då alla barn var eniga om att de alltid fick vara 
med på de aktiviteter som sjukhuset erbjöd. Dock var det flertalet barn som önskade att utföra 
sjukhusets aktiviteter ensamma och några barn utförde endast aktiviteter på sitt rum då de inte ville 
träffa andra barn. Då det speciellt var de äldre barnen som uttryckte detta kan det, enligt författarna, 
bland annat bero på att tonårstiden är en känslig period då mycket förändringar sker både kroppsligt, 
mentalt och i barnets omgivning. Detta bekräftas av DeLany (2009) som nämner att både fysiska, 
kognitiva och sociala förändringar sker i barnets utveckling, vilket påverkar utförandet av aktiviteter. 
Även Kielhofner (2012) berör ämnet och menar att det är viktigt att barn ges chansen att få ta beslut på 
egen hand för att respektera de pågående förändringarna vad gäller vanor, roller och intressen. Enligt 
författarna kan valet att utföra aktiviteter på sitt rum även bero på att äldre barn har en större 
medvetenhet jämfört med yngre barn, då några barn uttryckte att de inte ville umgås med andra när de 
var sjuka och inte var sitt vanliga, friska jag. 
 
I en enkätstudie av Battrick och Glasper (2004) framkom det att barn på sjukhus upplevde att de inte 
hade tillgång till lekterapin när de ville och inte heller fick möjlighet att vara delaktig med andra 
patienter i deras egen ålder. Detta skiljer sig från resultatet i examensarbetet där det visade sig att 
barnen uppskattade lekterapin och vistades där ofta. Barnen hade tillgång till lekterapin även på kvällar 
och helger vilket värderades högt då flera barn vistades på lekterapin under dessa tider när familj och 
vänner var på besök. Shepherd (2015) poängterar att delaktighet med andra jämnåriga barn möjliggör 
och uppmuntrar till att barnet engagerar sig i aktiviteter och även utvecklar sin sociala kompetens, vilket 
indikerar på att resultatet i examensarbetet är positivt då majoriteten av respondenterna upplevde sig 
kunna vara delaktiga i aktiviteter tillsammans med familj och vänner på kliniken. Däremot kan det 
diskuteras varför några av barnen upplevde ensamhet under sin sjukhusvistelse då tillgången till 
aktiviteter var god och alla uppgav att de nästintill alltid hade en vårdnadshavare hos sig och ofta fick 
besök av övriga familjemedlemmar och vänner. Vid intervjuerna framkom det inte varför dessa barn 
upplevde sig vara ensamma men kanske kan det i likhet med Battrick och Glaspers (2004) resultat ha 
en koppling till bristande social gemenskap med andra inneliggande jämnåriga barn under längre 
sjukhusvistelser.  
 
Resultatet visade tydligt på att självbestämmande var något som ständigt återkom som en möjlighet till 
delaktighet. Barnen uttryckte stora möjligheter till att få vara delaktiga i både sin vård och i aktiviteter 
på sjukhuset. Scriven och Schærström (2013) menar att barnets önskemål bör vara mycket centrala för 
att skapa delaktighet och meningsfulla aktiviteter som ger barnet stimulans och mening i vardagen. 
Även Kielhofner (2012) lyfter vikten av att barnet ska få bestämma över vilka aktiviteter som denne vill 
utföra för att hjälpa barnet med dess utveckling av och reflektioner om den egna aktivitetsförmågan. 
Resultatet av examensarbetet skiljer sig från forskning som har visat att barn ofta upplever sig ha små 
chanser till självbestämmande inom vården (Coyne & Gallagher, 2010). Enligt författarna är det alltid 
viktigt att erbjuda meningsfulla aktiviteter och att låta barnet få information och chans att påverka sin 
ställning. Kanske blir det ännu mer väsentligt i en sådan utsatt och speciell situation som under en 
sjukhusvistelse. Resultatet visade, i likhet med Söderbäck (2010), att genom att ge barnen makt över sin 
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situation bidrar detta med positiva följder såsom ökat självförtroende, mening med sin tillvaro och en 
känsla av att kunna påverka i en tid i livet då så mycket annat såsom sjukdom och vårdpersonal styr och 
ställer över barnets vardag, rutiner och hälsa. Att majoriteten av barnen upplevde hög grad av 
självbestämmande är även glädjande i förhållande till Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters etiska kod. 
Där får arbetsterapeuter tydliga riktlinjer om hur de kan och bör arbeta för att inkludera individen och 
möjliggöra bättre bemötande och bättre resultat med behandling och rehabilitering på individens villkor 
och efter dennes förutsättningar (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). 
 
Meningsfulla aktiviteter 
 
Kielhofner (2012) beskriver hur barnets vilja och vanor spelar en stor roll i hur olika aktiviteter 
uppfattas. Denna kategori visade att meningsfulla aktiviteter hade olika mening och innebörd för 
barnen. Medan några ansåg att meningsfulla aktiviteter på sjukhuset var något som var roligt och viktigt 
ansåg andra att de erbjudna aktiviteterna var meningsfulla för att de skingrade tankarna och hjälpte 
dem att tänka på annat än sitt hälsotillstånd och sin smärta. Enligt Argentzell och Leufstadius (2010) är 
det viktigt att barn får ägna sig åt meningsfulla aktiviteter som är av intresse för individen. Enligt 
författarna behöver detta inte bara skänka mening och glädje till barnets tillvaro utan även, så som 
resultatet visar, spela en mer betydelsefull roll i form av flykt från sjukhusvistelse och smärta. 
 
Resultatet visade på att ett fåtal av barnen saknade specifika aktiviteter på sjukhuset som de ansåg vara 
meningsfulla. Detta kunde vara allt från bollsport och simbassäng till lekpark och dans. Barnen uttryckte 
tydligt att det hade varit betydelsefullt för dem om dessa aktiviteter hade funnits att tillgå på sjukhuset. 
I arbetsterapeutisk litteratur skrivs det vid upprepade gånger att barnet måste få hänge sig åt 
meningsfulla aktiviteter för att uppleva glädje och mening. Detta för med sig vinster såsom att barnet är 
aktivt kognitivt och fysiskt och att chanserna för att vara socialt delaktig ökar (Argentzell & Leufstadius, 
2010; Kielhofner, 2012; Wilcock & Hocking, 2015). Enligt lag är barn- och ungdomskliniker skyldiga att 
erbjuda sina patienter meningsfulla aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet, kreativitet, glädje och lek 
(Kerstis et al., 2010). Law (2002) berör också detta ämne och poängterar vikten av att alla ska kunna 
vara delaktiga i aktiviteter som är meningsfulla för var och en. Trots att majoriteten av barnen var nöjda 
med de aktiviteterna som erbjöds på klinikerna visar ändå resultatet att det finns brister i att “ta för 
givet” att alla barn vill ägna sig åt samma aktiviteter och inte fråga varje individ vad som är meningsfullt 
för denne. 
 
Berntsson et al. (2006) har uppmärksammat att det för många barn är viktigt att få spendera tid med 
vänner och familj och att få vara delaktig med andra barn i olika aktiviteter. Detta återspeglas i 
examensarbetets resultat då det var gemensamt för alla barn att närhet till vänner och familj under 
sjukhusvistelsen var betydelsefullt. Anledningen till detta kan vara att barnen anser att sjukhusmiljön 
är en otrygg miljö och att de upplever att de befinner sig i en utsatt situation, vilket Rodger och Banks 
(2010) bekräftar. Ytterligare en anledning till att barnen gärna vill ha sin familj närvarande kan enligt 
författarna vara att det är för barnen okända personer såsom vårdpersonal som kontrollerar vad som 
ska hända härnäst. Det faktum att de är barn bör också tas i beaktning, eftersom det är troligt att ett 
barn kan uppleva sjukhusvistelsen som en känsligare och mer utsatt situation jämfört med en vuxen 
person. Vid frågor om meningsfulla aktiviteter kom svar om vänner och familj ofta upp och besök av 
dessa ansågs alltid som efterlängtat och uppskattat. Redan på 70-talet uppmärksammades föräldrarnas 
viktiga roll i sina barns tillfrisknande och rehabilitering och det skapades bättre förutsättningar för 
familjer att kunna spendera mer tid med sina barn på sjukhus i form av gästsängar och lekrum (Fossum, 
2013; SOU 1975:87). Att barn tillåts spendera tid med sina föräldrar har visat sig ha stor positiv påverkan 
på ett barns tillfrisknande och fortsatta goda hälsa (Berntsson et al., 2006). I resultatet kan det utläsas 
att barnen och deras familjer får stort utrymme för att umgås, leka och samtala med varandra i ett tätt 
samarbete med vårdpersonal där alla strävar efter barnets tillfrisknande och bästa. Rodger och Ziviani 
(2006) tar också upp detta ämne och beskriver att genomförandet av aktiviteter med familj och vänner 
bidrar till att barnet kan utveckla en känsla av tillhörighet, välbefinnande och att känna sig socialt 
engagerad. Den sociala interaktionen har också betydelse för barnets utveckling då de personliga 
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egenskaperna såsom vilja, vanor och utförandekapacitet utvecklas genom att barnet är delaktig med 
individer som barnet har en god relation med (Kielhofner, 2012). 
 
Aktiviteter på sjukhus 
 
Som nämnts tidigare så grundade sig intervjufrågorna i begrepp från MOHO (Kielhofner, 2012). Trots 
att begreppet information inte är så centralt i MOHO var det ett återkommande inslag under 
intervjuerna och blev senare en underkategori. Information inkluderades för att det var direkt kopplat 
till syftet, då information om aktiviteter på sjukhuset är avgörande för möjligheten till delaktighet i 
dessa. Resultatet visade tydligt på hur aktivitetsutförandet påverkas av vilja, vanor och 
utförandekapacitet hos respondenterna (Kielhofner, 2012). Resultatet visar även att 
aktivitetsutförandet påverkas i hög grad av information som ges av personalen om aktiviteterna. Synen 
på information om sjukhusets aktiviteter var tudelad. Medan några av barnen tyckte att de fått 
tillräckligt och god information av personal fanns det även de som upplevde att de inte alls fått någon 
information om vad det fanns att göra på sjukhuset. Söderbäck (2010) betonar vikten av att inte glömma 
bort barnen när information lämnas inom vården. Allt för ofta är det endast vårdnadshavare som får 
information, både den vårdrelaterade men också den aktivitetsrelaterade informationen (Coyne & 
Gallagher, 2010). Brist på information visade sig i resultatet genom att barnen inte alltid visste vilka 
aktiviteter som sjukhuset kunde erbjuda. Dessa barn gav i stället exempel på vilka aktiviteter som kunde 
utföras utan att ha blivit informerad, exempelvis att titta på film och tv. Alla barn hade tillgång till tv på 
rummet och detta anser författarna vara en av anledningarna till att detta ofta nämndes i samband med 
vad de kunde och brukade göra på sjukhuset. Enligt författarna skapade tillgången till tv möjlighet till 
aktivitet trots bristfällig information men den skapade även begränsningar i form av att barnet då 
tillbringade mer tid inne på sitt rum i stället för att vara på exempelvis lekterapin med familj och andra 
barn. Brist på information visade sig även genom att några av barnen kände sig osäkra på vad de fick 
och kunde göra utan personalens tillåtelse. Det nämndes till exempel att “ [...] om man har velat göra 
någonting så måste man fråga tror jag, framför allt.” (Respondent F). Information kan enligt Söderbäck 
(2010) stärka barnens inflytande och delaktighet och ge sjukhustiden ett positivt värde. Brist på 
information kan däremot, enligt Coyne och Gallagher (2010) leda till att barnen känner sig besvikna, 
ledsna, förvirrade, arga, oroliga, ensamma och ignorerade. Resultatet visade på informationens viktiga 
roll i en ibland okänd och osäker miljö där barnen behöver få känna sig fria i att vara aktiva i, för dem, 
meningsfulla aktiviteter och få tydliga instruktioner om vad de kan och får göra. 
 
Elektronikanvändningen bland barnen var hög. I en longitudinell studie av Berntsson och Ringsberg 
(2014) skickades enkäter ut till nordiska hushåll under åren 1984, 1996 och 2011 för att utreda vilka 
aktiviteter som barn och ungdomar helst sysselsätter sig med. Under året 1996 lades nya variabler till i 
enkäten. Dessa var titta på film/video/DVD och spela tv- och datorspel. Under nästkommande 
enkätutdelning fick ännu en variabel tilläggas nämligen surfa/blogga på internet. Den longitudinella 
studien visar att dessa aktiviteter idag är självklara vardagsaktiviteter för barn i norden och 
examensarbetets resultat bekräftar detta då alla respondenter hade med sig privat mobiltelefon, 
surfplatta eller dator. Det fanns även tillgång till spelkonsoll och gratis trådlöst nätverk på alla rum. 
Kielhofner (2012) menar att det är av stor betydelse för barnets aktivitetsutförande vilka föremål som 
finns tillgängliga och att dessa föremål har en stark inverkan på beteende och aktivitet, vilket visade sig 
tydligt i resultatet. Den höga elektronikanvändningen såg författarna som en möjlighet till delaktighet i 
aktivitet då alla barn inte alltid hade möjlighet till att förflytta sig på kliniken på grund av medicinering, 
smittorisk och/eller fysiska begränsningar. Genom att ha tillgång till elektronik kunde barnen på detta 
sätt vara delaktiga i egenvalda meningsfulla aktiviteter såsom att spela spel eller prata med kompisar 
via sociala medier. Dock såg författarna även begränsningar till delaktighet, precis som vid bristfällig 
information, då barnen löpte en risk för att isolera sig på sina rum och inte tog chansen att vara sociala 
och delaktiga med familj och andra barn på kliniken och på lekterapin.  
 
Alla barn hade en uppfattning om lekterapi. De flesta ansåg detta vara något bra som de kunde fördriva 
tiden med och som gjorde sjukhusvistelsen roligare. Precis som det står i ett av NOBAB’s publikationer 
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av Kerstis et al. (2010) finns det lagar och bestämmelser för barns rättigheter under sjukhusvistelse. I 
enlighet med dessa lagar erbjöd lekterapin ett stort utbud av aktiviteter som var fysiska och kreativa 
men också återhämtande och rogivande i form av ett sinnesrum. Resultatet är tillfredställande med 
tanke på Poulsen och Ziviani´s (2010) betoning av att det är viktigt att möjliggöra för barn att vara 
delaktiga i för dem betydelsefulla aktiviteter eftersom detta gör barnet engagerad och har en positiv 
påverkan på den personliga mognaden. Lekterapin möjliggjorde även aktivitet både i deras lokaler och 
inne på barnets rum. Att det fanns möjlighet till aktivitet i olika miljöer skapade stora möjligheter för 
delaktighet och var viktigt både för de barn som upplevde det tryggare att vara inne på rummet och för 
de barn som gärna utmanade sig själva med att vistas i nya miljöer (Kielhofner, 2012). I resultatet var 
det tydligt att det varierade utbudet av aktiviteter även möjliggjorde delaktighet i aktivitet för alla barn 
oavsett ålder, då många av aktiviteterna kunde anpassas efter detta. Några av barnen nämnde aktiviteter 
som de ansåg var mer passande till äldre barn som exempelvis pyssel och berättade även att lekterapins 
personal stöttade barnet i att finna aktiviteter som passade just dennes behov och önskningar. Det breda 
utbudet av aktiviteter skapar stora chanser för barnen att uppleva delaktighet i meningsfulla aktiviteter. 
Genom att deras vilja blir hörd får de möjlighet att utföra aktiviteter som de vill och är vana vid att 
utföra. Detta möjliggör aktivitetsutförande som i sin tur skänker glädje, mening och bidrar till barnets 
utveckling och hälsa (Kielhofner, 2012). 
 
Genom att ha fokuserat på barnens egna upplevelser av deras möjligheter till att kunna vara delaktiga i 
meningsfulla aktiviteter under sin sjukhusvistelse har författarna tillfört en ny aspekt till forskningen 
inom detta område då detta enligt författarnas vetskap inte uppmärksammats tidigare. Resultatet visar 
barnens perspektiv på aktiviteterna och möjligheterna till att vara delaktiga i dessa, vilket är högst 
relevant att lyfta eftersom det är barnen själva som utför aktiviteterna och därför bör deras åsikter väga 
tyngst. Genom att barnens upplevelser och åsikter uppmärksammas i detta examensarbete kan det ge 
underlag till förbättring av aktivitetsutbudet och möjligheterna till delaktighet på barn-och 
ungdomskliniker. Detta skulle även kunna bidra med att aktiviteter blir bättre anpassade efter barns 
behov och önskemål. Enligt författarna tillför genomförandet av examensarbetet nytta för individen då 
de fått möjlighet att påverka sin vistelse på sjukhus genom att berätta om sina upplevelser av aktivitet 
och delaktighet. Resultatet av examensarbetet kan ge en vägledning i vilka förbättringar som bör göras 
på barn- och ungdomskliniker gällande möjlighet till delaktighet i aktiviteter, vilket gynnar barn som 
vistas på klinikerna genom att de får möjlighet till meningsfullt aktivitetsutförande. Genomförandet av 
examensarbetet var även betydelsefullt för professionen då arbetsterapeuter på barn- och 
ungdomskliniker får vetskap om vilka aktiviteter barnen själva vill utföra och anser meningsfulla. 
Genom att resultatet även uppmärksammar vilka begränsningar till aktivitetsutförande som barnen 
upplever bidrar detta till att arbetsterapeuter kan anpassa den aktuella aktiviteten efter barnens 
förutsättningar och önskemål och möjliggöra att de kan utföra den trots barnens begränsningar. Ur ett 
samhällsperspektiv är genomförandet av examensarbetet positivt då barnen har fått möjlighet att 
påverka sin sjukhusvistelse genom att framföra sina åsikter, vilket kan leda till förbättrad möjlighet för 
barn att vara delaktiga i aktiviteter på barn- och ungdomskliniker. Detta kan i sin tur leda till att barn 
upplever sin sjukhusvistelse som mer meningsfull när de får/kan vara delaktiga i meningsfulla 
aktiviteter i alla sina livssituationer, vilket främjar barnets hälsa och välbefinnande och bidrar till att 
barnet utvecklas till en välmående individ vilket i sin tur gynnar samhället. Bendixen och Kreider (2011) 
bekräftar detta och betonar vikten av att barn behöver få vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter i olika 
miljöer för att kunna utvecklas och på så sätt bidra till samhället. De nämner även att för att barn ska 
kunna utvecklas behöver de uppleva hälsa och välbefinnande. 
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Betydelse för arbetsterapi 
 
Flera av barnen uttryckte att de saknade vissa aktiviteter som de ansåg vara meningsfulla för dem. Några 
av dessa aktiviteter såsom att simma och spela bollsport kunde, enligt författarna, möjliggöras då 
klinikerna hade tillgång till simbassäng och lekområde utomhus. När barnen inte blir tillfrågade om vad 
de anser vara meningsfulla aktiviteter kan deras trivsel i sjukhusmiljö minska. Detta kan även begränsa 
deras chanser att få vara kreativa och uppleva glädje i en tid då hälsotillståndet är försämrat och de 
positiva och glädjefyllda tillfällena är ovärderliga. Här skulle en arbetsterapeut kunna bidra med att ta 
sig tid att fråga varje enskilt barn om vad just de önskar utföra för aktiviteter och därefter ge barnet tid 
att få berätta om dessa aktiviteter. Forskning har visat att barn har ett behov av att få uttrycka sin åsikt 
om de aktiviteter som finns och saknas på sjukhus (Battrick & Glasper, 2004). En arbetsterapeut skulle 
kunna, tillsammans med barnet, anpassa den aktuella aktiviteten så att den kan utföras trots medicinska 
och/eller fysiska begränsningar och även så att den kan utföras problemfritt i sjukhusmiljö. Även om 
aktiviteten anses vara omöjlig att erbjuda barnet kan ett samtal om den aktuella aktiviteten och 
eventuella aktivitetsalternativ ändå skänka en känsla av delaktighet och inflytande till barnet då denne 
känner sig sedd, har blivit tagen på allvar och fått uttrycka sin åsikt. En arbetsterapeut ska alltid 
respektera och behandla barnet som en unik och kompetent person med förmåga till självbestämmande 
om sådant som rör dennes liv (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Arbetsterapeuten har här 
en viktig roll i att stärka barnet i dennes självbestämmande. Att låta barnet få påverka sin sjukhusvistelse 
kan ge positiva följder för den fysiska och psykiska hälsan då självbestämmandet kan stärka barnets 
självkänsla och skapa en känsla av inflytande hos barnet (Scriven & Schærström, 2013). Då barnen på 
klinikerna befinner sig i skilda situationer beroende på olika orsaker till sjukhusvistelse behöver de olika 
aktiviteterna skräddarsys för att passa det enskilda barnet. En arbetsterapeut har en skyldighet att 
främja och vidmakthålla förmåga till delaktighet i aktivitet. Arbetsterapeuten ska även hjälpa individen 
att kompensera för eventuellt nedsatt aktivitetsutförande (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012; 
Dudgeon, Crooks & Chapelle, 2015). Arbetsterapeuten kan göra stor nytta på barn- och ungdomskliniker 
genom att se till barnets individuella önskningar och behov och erbjuda aktiviteter i samråd med barnet. 

Fortsatt forskning 
 
Trots att examensarbetets resultat visar att majoriteten av barnen upplevde goda möjligheter till att 
kunna vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter krävs det ändå fortsatt forskning inom området. Detta 
examensarbete var begränsat till endast 12 respondenter och därför är resultatet inte representativt för 
en större population. Författarna anser därför att fler studier inom området behöver göras för att få en 
tydligare bild av hur och vilka aktiviteter på sjukhus som upplevs som meningsfulla samt varför barnen 
tycker att specifika aktiviteter är meningsfulla för dem. Forskning som gåtts igenom under 
litteraturgenomgången inkluderade ofta vårdnadshavares åsikter och stämde inte alltid överens med 
barnens uppfattning och svar. Därför behöver det göras ytterligare forskning om barns egna åsikter om 
aktiviteter på sjukhus. Det skulle också vara en stor fördel att inkludera fler respondenter i framtida 
forskning för att resultaten ska stärka överförbarheten och kunna gälla för en större population. Vid 
förändring av aktiviteter på klinikerna kan kontinuerliga uppföljningar göras för att skapa statistik över 
barnens upplevelser av delaktighet i aktiviteter under sin sjukhusvistelse. Detta kan exempelvis göras 
med en kvantitativ design genom enkätstudier då barn på fler barn- och ungdomskliniker i Sverige, får 
fylla i en enkät i samband med sin hemgång och gradera de utförda aktiviteterna utefter hur viktiga och 
meningsfulla de är för barnet samt hur ofta de har utfört varje aktivitet under sin vistelse. Detta kan visa 
på vilka aktiviteter som anses vara mer populära än andra och som utförs ofta och hjälpa personalen att 
erbjuda aktiviteter som barnen själva anser vara meningsfulla. I enkäten kan det även ges möjlighet för 
barnen att ge förslag på önskade aktiviteter som inte finns tillgängliga på klinikerna för att hjälpa 
personalen med arbetet med att föra in nya alternativ och utveckla verksamheten. 
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Slutsatser 

Examensarbetets syfte var att beskriva barns upplevelse av möjlighet till delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter under sjukhusvistelse. Resultatet visar på att det kan finnas både möjligheter och 
begränsningar för att kunna vara delaktig i meningsfulla aktiviteter. Majoriteten av barnen upplevde sig 
ha stora möjligheter till att vara delaktiga i sjukhusets aktiviteter och fann flera av de erbjudna 
aktiviteterna som meningsfulla. Exempel på några av dessa aktiviteter var att umgås med familj och 
vänner, spela tv-spel och vistas på lekterapin. Trots positiva resultat fanns det även barn som upplevde 
sig vara begränsade till att kunna vara delaktiga i aktivitet på grund av hälsotillstånd, ensamhet, 
avsaknad av aktiviteter som de utövade på fritiden och bristande information om tillgängliga aktiviteter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide framtagen av författarna med hjälp av Model Of Human Occupation (Kielhofner, 2012). 
 
Inledning: 
Presentation av författarna, vem som för intervjun och ställer frågorna och vem som sköter den tekniska 
utrustningen. Berättar kort om examensarbetet, dess syfte, att frågorna handlar om tiden här och nu på 
sjukhuset och att all insamlad data kommer behandlas konfidentiellt. Informerar även, åter igen, om 
det frivilliga deltagandet och att respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst utan några krav 
om förklaring. 
 

• Hur många år är du? 
• Hur länge har du varit på sjukhuset? / Hur ofta brukar du vara på sjukhuset? / När du var på 

avdelningen, hur länge var du där då? 
• Hur kan en vanlig dag här på sjukhuset se ut? 

 
Sjukhuset och meningsfulla aktiviteter - vad finns det att göra, något som är roligt och 
viktigt, som du blir glad av och får energi av, något som intresserar dig 

• Vad betyder en meningsfull aktivitet för dig? 
• Vad finns det att göra här på sjukhuset?  

o Vilka av de sakerna tycker du är roliga och meningsfulla för dig? 
o Varför? 

• Vad brukar du göra här på sjukhuset? 
• Hur fick du reda på vad som finns att göra här på sjukhuset? 
• Vad brukar personalen säga att du kan göra här? 

o Vad tycker du om deras förslag? 
• Känner du att du kan vara med och göra de olika sakerna som erbjuds här på sjukhuset? 

o Om nej, varför inte? 
• Har du med dig en egen mobil, surfplatta eller dator till sjukhuset? 

o Om ja, vad brukar du använda dem/den till? 

 
Delaktighet - att få vara med, känna glädje, känslan av att vilja göra sitt bästa, att känna 
sig som en i gänget, känna sig engagerad 

• Vad betyder ordet delaktighet för dig? 
• Får du vara med och bestämma/välja vad du vill göra? 

o På vilket sätt? 
• I vilka aktiviteter, på sjukhuset, känner du att du får vara med? 
• Gör du helst saker tillsammans med andra eller leker/gör du helst saker själv? 

o Varför? 
• Vilka har kommit och hälsat på dig när du varit på sjukhuset? 

o Vad brukar ni göra när de/han/hon kommer och hälsar på? 

 
Avslutning: 
“Tack så mycket för att du ville vara med och svara på våra frågor. Är det något som du känner att du 
inte har fått säga eller någon fråga som du tycker att vi har missat att fråga? Har du några frågor?” 
  



 
 

Bilaga 2 
 
Information till ansvarig chef 
Förfrågan om godkännande av datainsamling till examensarbete om barns upplevelse av delaktighet i 
meningsfulla aktiviteter under sin sjukhusvistelse. 
 
Att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter och få känna sig delaktig i dessa är väsentligt för att uppleva en 
god hälsa. Vi, som studenter, har ett intresse av att fördjupa oss inom arbetsterapi med fokus på barn 
och ungdomar. Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva hur barn mellan 8-17 år 
upplever sina möjligheter till att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter under sin 
sjukhusvistelse. Vi kontaktar Dig för att vi är intresserade av att utföra vårt examenarbete 
tillsammans med minst tio barn i åldrarna 8-17 som vistas på sjukhus. 
 
Metoden för examensarbetet är enskilda intervjuer som spelas in.  Dessa kommer, om tillåtelse ges, 
utföras i era lokaler. Insamlad data kommer behandlas konfidentiellt och inte kunna härledas till 
respektive respondent.  
 
Information om examensarbetets syfte och metod kommer ges muntligt och skriftligt till respondent 
och vårdnadshavare. Det kommer även medfölja en samtyckesblankett med information om det 
frivilliga deltagandet och att respondenten när som helst kan avbryta sitt deltagande utan några krav 
om förklaring och utan några negativa följder. Denna blankett undertecknas av både vårdnadshavare 
och respondent. 
 
Vi som ska utföra examensarbetet heter Sara Gerhardsson och Henny Kinell och vi läser sista terminen 
på arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Examensarbetets resultat kommer 
redovisas i form av en skriftlig rapport och ett muntligt framförande på Hälsohögskolan i Jönköping. 
Vår förhoppning är att detta examensarbete kan ge arbetsterapeuter en större förståelse för hur de kan 
erbjuda barn meningsfulla aktiviteter i sjukhusmiljö och bidra till en bättre sjukhusvistelse för dem. Om 
ni önskar ta del av resultatet skickar vi gärna ett exemplar. 
 

Med vänlig hälsning 
Sara Gerhardsson  Henny Kinell          Elisabeth Elgmark 
saragerhardsson@hotmail.com henny_kinell@hotmail.com          Med. Dr, Leg. 
             Arbetsterapeut 
             Universitetslektor 

        elel@ju.se 
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Bilaga 3 
 
Information till vårdnadshavare 
Barns upplevelse av delaktighet i meningsfulla aktiviteter under sin sjukhusvistelse. 
 
Alla människor har rätt till att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter. Att uppleva att aktiviteterna är 
meningsfulla skapar en känsla av att göra något roligt och viktigt. Att dessutom känna att man är 
delaktig i en aktivitet är viktigt för ett psykiskt välmående där man känner sig glad, tillfreds, uppskattad 
och sedd. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur barn i åldrarna 8-17 år upplever sina möjligheter till 
delaktighet i meningsfulla aktiviteter under sin vistelse på sjukhus. Arbetsterapeuter har stort intresse 
och kunskap om hur viktigt det är för människans hälsa och välbefinnande att känna sig delaktig i 
meningsfulla aktiviteter. Vår förhoppning är att examensarbetet kan ge barn på sjukhus en bättre 
vistelse med meningsfulla aktiviteter. 
 
Vi är intresserade av hur ditt barn upplever sina aktiviteter under sin sjukhusvistelse och vad delaktighet 
och meningsfulla aktiviteter innebär för honom/henne och därför vänder vi oss till dig i egenskap av 
vårdnadshavare. Om ditt barn tackar ja till att delta kommer vi att boka en tid med honom/henne för 
en intervju. Vi kommer endast att ställa frågor som har att göra med vilka aktiviteter som ditt barn tycker 
är meningsfulla, vilka aktiviteter som kan erbjudas på sjukhuset och om ditt barn känner sig delaktig i 
aktiviteter som sker här på sjukhuset. Intervjun kommer att spelas in och ta ungefär 25 minuter. Oavsett 
om ditt barn väljer att delta eller inte kommer hans/hennes vård inte att påverkas av detta. Allt material 
som spelas in kommer behandlas helt konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av svaren 
och de kan heller inte kopplas samman med den svarande personen. 
 
Vi, Sara och Henny, läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping 
och resultaten kommer redovisas i form av en skriftlig rapport och ett muntligt framförande på 
Hälsohögskolan i Jönköping. Önskar du och ditt barn att ta del av resultatet skickar vi gärna ett exemplar 
av examensarbetet. 
 
Det är frivilligt att delta och ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande vid intervjun utan några 
krav om förklaring och utan att vården påverkas. En samtyckesblankett ska undertecknas av ditt barn 
om han/hon väljer att delta och av dig i egenskap av vårdnadshavare.  
 
Om ni vill veta mer så hör gärna av er till oss eller vår handledare. 
 
Med vänlig hälsning 
Sara Gerhardsson  Henny Kinell           Elisabeth Elgmark 
saragerhardsson@hotmail.com henny_kinell@hotmail.com           Med. Dr, Leg. 
              Arbetsterapeut 

Universitetslektor          
elel@ju.se 
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Vad finns det att göra när man är på sjukhus? 
 
För att må bra behöver man göra saker som man tycker är roligt men vad finns det egentligen att göra 
på ett sjukhus? 
 
Vi heter Sara och Henny och vi går på Hälsohögskolan i Jönköping och ska göra ett arbete om barn och 
ungdomar mellan 8-17 år som är på sjukhus. Vi vill gärna fråga dig vad du tycker är viktigt och roligt att 
göra här på sjukhuset. Vi vill ta reda på vad du vill göra och vad du får göra när du är på sjukhus. Vi vill 
också veta om du känner dig delaktig när du gör saker på sjukhuset. Med ordet delaktig menar vi om du 
känner dig engagerad, känner att du får vara med och har roligt.      
 
Om du tackar ja till att vara med och svara på våra frågor så kommer vi boka en tid för en intervju. 
Intervjun kommer ta ungefär 25 minuter. Vi kommer ha intervjun här på sjukhuset och det som du 
berättar för oss kommer spelas in för att det ska bli lättare att komma ihåg vad vi har pratat om och vad 
du har svarat. Det inspelade materialet kommer bara att användas av oss, Sara och Henny. De som ska 
läsa vårt arbete kommer inte kunna veta att det är just du som har varit med och svarat på våra frågor. 
Den hjälp du får här på sjukhuset kommer inte att påverkas, oavsett om du väljer att vara med på 
intervju, tackar nej till att vara med eller avbryter under intervjun. 
 
Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Du kan när som helst ångra dig och du behöver inte berätta 
för oss varför du inte längre vill vara med på intervjun. Hjälpen du får på sjukhuset kommer inte att 
påverkas om du avbryter intervjun. Om du bestämmer dig för att vara med på en intervju och svara på 
våra frågor behöver du och din vårdnadshavare skriva under en samtyckesblankett. När du skriver under 
den visar du att du vet vad som kommer hända under intervjun och att du när som helst kan avbryta att 
vara med. 
 
Om du vill läsa vårt arbete när det är färdigt så skickar vi gärna det till dig. 
 
Skriv till oss om du har några frågor! 
 
Med vänlig hälsning 
Sara Gerhardsson  Henny Kinell          Elisabeth Elgmark 
saragerhardsson@hotmail.com henny_kinell@hotmail.com          Med. Dr, Leg. 
             Arbetsterapeut 
             Universitetslektor 

        elel@ju.se 
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Samtyckesblankett 
 
Jag har tagit del av informationen om examensarbete om barns upplevelse av delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter under sin sjukhusvistelse. 
 
Jag vet att det är frivilligt att delta och att jag när som helst kan avbryta att vara med utan att behöva 
förklara varför. 
 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och fått de svar som jag behöver för att delta. 
 
 

Underskrift av deltagare  Underskrift av vårdnadshavare 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum   Ort, datum 
 
_____________________________ _____________________________ 
Underskrift   Underskrift 
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Godkännande av datainsamling 
 
Härmed godkänns datainsamling till examensarbete om barns upplevelse av delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter under sin sjukhusvistelse. 
 
Datainsamling kommer ske mellan 2016-04-04 till 2016-04-29 på Barn- och ungdomskliniken, [ort]. 
Data kommer att samlas in genom intervju och ljudupptagning och kommer behandlas konfidentiellt. 
 
Information om examensarbetets syfte och metod har givits muntligt och skriftligt till verksamhetschef. 
Denna information kommer även delges respondent och vårdnadshavare. Deltagandet är frivilligt och 
respondenten kan när som helst avbryta sitt deltagande utan några krav om förklaring och utan några 
negativa följder. 
 
 
 
 
Underskrift av verksamhetschef 
 
______________________________ 
Ort, Datum 
 
______________________________ 
Underskrift 
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