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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Familjer med ett sjukt barn uttrycker behov av boende nära sjukhuset, för att kunna vara 

nära sitt barn och vara tillsammans hela familjen. 

Syfte: Att undersöka hur föräldrar upplevde bemötandet och miljön på Ronald McDonald Hus (RMH) 

i Uppsala och hur de upplevde att deras barn upplevde vistelsen. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Fem föräldrar som bott med sin familj på RMH mellan 

2013-2014 intervjuades med semistrukturerad metod. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats enligt Graneheim och Lundman (2003) utfördes på manifest nivå.  

Resultat: RMH uppfyllde familjernas behov av en hemlik miljö, där de kunde vara sig själva, vara 

tillsammans och bibehålla rutiner. RMH var en barnvänlig plats där barnen kunde leka och ha roligt 

med andra barn. Det blev roligare för barnen att åka till sjukhuset när de bodde på RMH. Respekt och 

gemenskap rådde på huset. Familjerna fick stöd, både från andra familjer och personalen. Personalen 

på RMH var hjälpsamma medmänniskor, och uppmärksammade alla barnen. Barnen utvecklades av att 

bo med andra familjer. De sjuka barnen träffade andra barn i liknande situation och kunde utbyta 

erfarenheter och strategier. RMH gjorde familjernas situation lättare. 

Slutsats: Föräldrar på RMH upplevde miljön och bemötande där väldigt positivt. Det är platsbrist på 

RMH, då många familjer har behov av att bo på denna typ av boende. Det är därför av betydelse att 

utöka verksamheten. Rum där släktingar kan hyra in sig i någon natt för en överkomlig summa skulle 

uppskattas. 

Nyckelord: Miljö, Föräldrar, Barn, Bemötande, Ronald McDonald Hus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Families with sick children are expressing the needs of accommodation near the 

hospital, in order to be close to their children and be together as a family. 

Aim: To investigate how parents experienced the hospitality and the environment at the Ronald 

McDonald House (RMH) in Uppsala and how they feel their children have experienced the stay. 

Method: Descriptive qualitative interview study. Five parents who lived with their family at RMH 

between 2013- 2014 have been interviewed with a semi-structured approach. A qualitative content 

analysis with an inductive approach according to Graneheim and Lundman (2003) was conducted on a 

manifest level. 

Results: RMH made the families’ situation easier. RMH met their needs of a homelike environment 

where they could be themselves; be together and maintain everyday routines. Respect and fellowship 

prevailed in the house. The families’ received support from RMH, both from other families and the 

staff. The staff was helpful and as fellow human beings and drew attention to all the children. RMH is 

a place where kids can play and have fun with other children. Staying at RMH made it more fun to go 

to the hospital. The kids developed when they lived with other families. The sick children were able to 

share experiences and strategies with children in similar situation. 

Conclusion: Parents at RMH experienced the environment and the hospitality at RMH as very 

positive. There's a need to expand the business because of demand exceeding supply. Rooms that 

relatives can rent for a couple of nights for an affordable sum would be appreciated.  

Keywords: Environment, Parents, Children, Hospitality, Ronald McDonald House 
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1. BAKGRUND 

1.1 Barn på sjukhus och närheten till familjen 

Ett barn är sårbart och beroende av vuxna som finns där, tar hand om det och skapar trygghet. Barn 

behöver omvårdnad av vuxna som ger möjlighet att stilla dess behov av mat, dryck, sömn, vila och lek 

(Thorsen, 2005). Ett stödjande socialt nätverk gör att tillvaron upplevs som stabil och förutsägbar och 

bidrar därför till bättre hälsa för människor i en utsatt situation. En möjlighet till socialt stöd ökar 

genom att tillhöra en gemenskap. Detta ger en resurs att hantera den egna livssituationen (Smebye, 

2005). En trygghet skapas för barnen när de kan leka, samtala och känna gemenskap med personalen 

(Björk, Nolbris & Ahlström, 2012).  

 

När barn blir inlagda på sjukhus begränsas ofta antalet besökare, syskon och vänner som kan hälsa på 

när de vill och kan på grund av olika faktorer, till exempel begränsade besökstider och begränsade 

sovplatser. Om det finns syskon i familjen tvingas föräldrarna att dela på sig, då en förälder måste vara 

hemma med det friska barnet. Allt detta skapar en miljö där familjemedlemmarna blir separerade från 

varandra. När bara en förälder har möjlighet att sova kvar på sjukhuset kan det uppstå stress, ångest 

och depressioner inom familjen (Stremler, Wong & Parshuram, 2008).  

 

När det är långt att åka till sjukhuset för att barnet ska få sin behandling eller undersökas skapar detta 

stor stress hos föräldrarna. Barnet slits också från hemmet och detta skapar problem då det är viktigt 

för barnet att få vistas i sin hemmiljö. Det är därför viktigt att så långt som möjligt tillmötesgå behovet 

av boende i närheten av sjukhuset (Daniel et al. 2013; Yantzia, Rosenberga, Burke & Harrison, 2001). 

När det är långt att åka till sjukhuset tar det mycket tid för familjen, det blir ofta tidiga morgnar och 

sena kvällar, detta kan till exempel påverka sömnvanor (Stremler, Dhukai, Wong & Parshuram, 2010). 

Det kan vara lätt att som förälder till ett sjukt barn glömma bort sig själv. Det är viktigt att de ibland får 

möjlighet till egen tid, för att få en paus och hämta andan (Foster, Whitehead, Maybee & Cullens, 

2013). 

 

Föräldrar till barn som vårdas på sjukhus uttrycker behov att vara nära sina barn, så de kan känna sig 

involverade i vården och delaktiga när viktiga beslut tas (Yoshida et al., 2014; Corlett & Twycross, 

2005; Hall, 2005). Barnen uttrycker även de behov av att ha sina föräldrar eller andra 

familjemedlemmar nära. Deras rädsla lindras av att ha dem där (Salmela, Salanterä, Ruotsalainen & 

Aronen, 2010). Familjemedlemmar som bott minst ett dygn på Ronald McDonald Hus (RMH) i USA 
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anser att få vara i närheten av sitt sjuka barn förbättrar barnets återhämtning och förkortar 

sjukhustiden. Familjemedlemmarna hade starka åsikter om att deras vistelse på RMH förbättrade det 

psykosociala välbefinnandet hos de själva, andra barn i familjen och det sjuka barnet, vare sig det 

handlade om en natt eller en längre vistelse (Franck, Gay & Rubin, 2013).  

 

1. 2 Familjens ekonomi  

Det kan vara påfrestande för familjens ekonomi att ha ett sjukt barn. Båda föräldrarna vill lägga sin tid 

på sitt sjuka barn, men det är inte alltid möjligt att båda kan avstå från sitt arbete, då ekonomin blir 

lidande (Chung et al., 2007). Förutom förlorad arbetstid kan kostnader som bland annat 

parkeringsavgifter, boendekostnader och äta ute tillkomma och påverka ekonomin negativt (Stremler et 

al., 2010). 

 

1.3 Behov av rutiner 

Det som ger livet form och innehåll i barnets värld är den dagliga rutinen. Barnets 

vardagssammanhang rubbas när denne blir inlagd på sjukhus och vardagen blir inte längre förutsägbar. 

Barnet är i dessa situationer i större behov av trygghet och att då ha föräldrarna nära är av största vikt. 

Det är viktigt att vardagliga rutiner kvarstår och att miljön anpassas för både barn och föräldrar så långt 

det är möjligt (Thorsen, 2005). Barn som vistas en längre tid på sjuhus tycker att det känns bra att 

komma hem till hela sin familj, till sina egna saker och till de vardagliga rutinerna. När hela familjen 

kan göra vanliga saker tillsammans, som att titta på tv och äta mat, känns det bra för barnet. Möjlighet 

att kunna gå in på sitt rum och leka med sina egna leksaker är viktigt (Björk et al., 2012). 

 

1.4 Det sjuka barnets syskon 

Syskonen får oftast en djup, unik och vänskaplig relation till varandra. De får en gemenskap och 

förtroende till varandra på en nivå där föräldrarna inte är medräknade. När syskonen inte har möjlighet 

att umgås saknar syskonen varandra. När ett barn blir sjukt finns det risk att syskonet glöms bort. Ett 

sjukt barn kräver mycket omsorg och oro. Både föräldrar, personal och andra vuxna fokuserar på det 

sjuka barnet (Björk et al., 2012). Syskonet kan känna oro för sitt sjuka syskon. Då det sjuka syskonet 

tar upp mycket tid kan det andra syskonet även känna sig ensam (Hamama, Ronen & Feigin, 2008). 

Studier påvisar att föräldrar är medvetna om att syskon kan glömmas bort, men att de försöker tänka på 
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att ge det friska syskonet uppmärksamhet och skapa en sådan normal vardag som möjligt (Honey & 

Halse, 2006).  

 

1.5 Barnets miljö 

Barn inneliggande på sjukhus tycker det är viktigt att det finns roliga aktiviteter och att det finns saker 

att göra, så som se på tv, spela tv-spel, lekrum med leksaker och även tonårsrum för de äldre barnen. 

De uttryckte behov av att rummen och korridoren ska vara färgglad och inbjudande (Schalkers, 

Dedding & Bunders, in press). Vissa barn uppger att de kände oro inför första sjukhusvistelsen eller att 

de haft en dålig upplevelse av tidigare sjukhusbesök. Sjukhusmiljön var främmande för barnen och de 

uppgav att en för barn välanpassad miljö och att de får ha sina föräldrar nära gav dem en behaglig 

upplevelse av sjukhusbesöket. Med en barnanpassad miljö menades dekorer på väggarna, lekrum och 

att barnen fick vara involverade i sin vård (Ekra & Gjengedal, 2012). En sådan miljö kan göra det 

lättare för barnen att bearbeta och hantera sin situation och sina rädslor (Salmela et al. 2010). Enligt 

Coyne (2006) uppgav barnen att de saknade många aspekter av miljön hemma på sjukhuset, 

exempelvis atmosfären, deras egna rum, deras egna säng och deras föräldrars matlagning. De tyckte att 

det var mycket ljud på avdelningen, ljust på nätterna, otillräckligt med lekplatser och de gillade oftast 

inte maten. Även vissa föräldrar har uppgett att det är mycket ljud och rörelse på, sjukhuset som gör 

det svårt att varva ned (Stremler et al., 2010). En miljö där barnen har andra barn runtomkring sig och 

kan leka med är viktigt för barnet och dess utveckling. De kan lära av varandra genom sociala 

interaktioner så som lek. Detta kan hjälpa dem att hitta nya strategier för att hantera problem. 

Exempelvis hantera sina rädslor inför olika behandlingar eller undersökningar (Lim, 2012).  

 

1.6 Ronald McDonald Hus [RMH] 

Idén till RMH uppstod 1974 från en familj med en cancersjuk dotter i Philadelphia, USA. Med 

donationer från McDonalds franchisetagare byggdes det första huset och döptes därefter till Ronald 

McDonald House. Ronald McDonald Barnfond är en fristående och ideell stiftelse som drivs utan 

vinstintresse. Husen drivs med hjälp denna fond samt av bidrag från företag, stiftelser, privatpersoner 

och volontärer. År 1990 grundades fonden i Sverige och står under kontroll av Svensk 

insamlingskontroll, vilket garanterar att gåvor används på rätt sätt och går till ändamålet. År 1993 kom 

det första RMH till Sverige och idag finns det fem hus runt om i landet. De som arbetar som volontärer 

på huset har varierade sysslor. Sysslorna kan bestå av att hälsa familjer välkomna, baka, hjälpa till i 

tvättstugan, administrativa uppgifter eller finnas till hands. Huset erbjuder en hemlik och trygg miljö 

nära ett specialistsjukhus. Miljön ska hjälpa familjen att hålla ihop och orka med den psykiska stressen, 
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samt underlätta tillfrisknandet för det sjuka barnet. RMHs hemlika miljö innebär att de boende städar, 

tvättar, handlar och lagar sin egen mat så att vardagen ska vara så lik den normala som möjligt. En 

annan tanke med verksamheten är att familjerna ska ha möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter 

med varandra. Det finns gemensamma lekrum, dator och tv-spelrum, bibliotek och trädgård. Antalet 

familjerum varierar mellan de fem olika husen i Sverige. RMH i Uppsala har för tillfället 14 rum med 

tre sängar i varje med möjlighet att sätta in fler. Alla rummen har egen dusch och toalett och trådlöst 

nätverk. Varje familj har eget skafferi, kyl och del i frys i köket (Ronald McDonald barnfond, 2013). 

 

1.7 Teoretisk förankring 

Denna studies plats i vårdvetenskapens kontext kan härledas till Fawcetts metaparadigm där 

omvårdnaden delas upp i fyra komponenter: miljö, människa, hälsa och omvårdnad (Hall, 2012). 

 Metaparadigmen miljö och omvårdnad kopplas till detta arbete då studien syftar till att studera 

föräldrars upplevelse av bemötande och miljö på RMH. När människans miljö är relaterad till 

omvårdnadens ansvarsområde kan den beskrivas som den fysiska stressfaktorn som kan påverka en 

individs förmåga, förbättring och välbefinnande. Miljö kan även beskrivas som en psykisk stressfaktor 

som kan påverka en individs förmåga, förbättring och välbefinnande. Samt familjeförhållanden som är 

icke fungerande och andra sociala problem. Bemötandet kan ses som interaktionen mellan personal 

och boende som kan beskrivas som den relation som skapas mellan personalen och den boende och 

som är mycket betydelsefull i omvårdnaden. Hur bra denna relation är har betydelse för hur väl den 

boende tar till sig omvårdnaden (Kirkevold, 2000). 

 

1.8 Problemformulering 

Familjer som har ett barn som ligger på sjukhus uttrycker behov att vara nära sitt barn samt ha nära till 

sjukhuset. Det finns behov av att miljön där familjerna vistas är så lik vardagen och hemmet som 

möjligt och att den är anpassad till barn. RMH har som vision att uppfylla dessa behov.  

 

RMH i Uppsala öppnades 2013 och många familjer har hunnit bo där sedan dess. Enligt Lotta 

Sterning, verksamhetsansvarig på RMH i Uppsala (28 maj 2014), var det av intresse att undersöka hur 

föräldrar och deras barn upplevde boendet där, vad de ansåg om bemötandet från personal, volontärer 

och andra familjer i huset och miljön. Detta för att se om verksamheten uppfyller sin vision och om det 

är något i verksamheten som kan förbättras.  
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1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar upplevde miljön och bemötandet på RMH i 

Uppsala och hur de upplevde att deras barn upplevde vistelsen. 

 

1.10 Frågeställning 

      - Hur upplevde föräldrarna miljön på RMH? 

- Hur upplevde föräldrarna bemötandet på RMH? 

- Hur upplevde föräldrarna att deras barn upplever vistelsen på RMH? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med deskriptiv design där insamlad data 

analyserades med induktiv ansats. Då det var upplevelser som undersöktes användes individuella 

intervjuer som ger en insikt i deltagarnas egna erfarenheter, tankar och känslor (Polit & Beck, 2010).  

 

2.2 Urval 

Inklusionskriterierna var föräldrar som bott på RMH minst en natt och att de var förälder till ett barn 

som behöver eller har behövt sjukhusvård mellan 2013-2014. Exklusionskriteriet var de som inte 

förstod svenska då intervjun var på svenska.  

 

Ett bekvämlighetsurval användes, då de första som blev tillfrågade av personalen på RMH, och som 

tackade ja till deltagande i studien, intervjuades (Polit & Beck, 2010). Endast en av föräldrarna från 

varje familj blev tillfrågad och intervjuad. De fem föräldrarna som deltog i studien hade medianåldern 

36 år med spridning mellan 29-39 år. Barnens medianålder var sex och ett halvt år med spridning 

mellan 0-15 år. Familjernas vistelse på RMH varade i genomsnitt tre månader. Spridningen var från en 

till fyra nätter var tredje månad, till fyra månader i sträck. 

 

Studien hade ett bortfall, en deltagare som blivit tillfrågad att delta i studien och tackat ja drog sig ur, 

av personliga skäl, innan intervjutillfället. 
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2.3 Datainsamlingsmetod  

Deskriptiv data samlades in genom semistrukturerade telefonintervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

var lämpligt då intervjuerna behövde täcka ämnen som besvarade studiens frågeställningar. En 

intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar (bilaga 1). Intervjuguiden guidade 

föräldrarna till att hålla sig inom vissa ämnen, men ändå tala fritt om sina upplevelser (Polit & Beck, 

2010). Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor. Exempel på dessa frågor var ålder på föräldern, ålder 

på barnen, diagnos på barnet, hur länge de bodde i huset samt när och vilka som bodde på huset. 

Huvudfrågorna innefattade frågor om hur föräldrarna upplevde miljön, hur de upplevde bemötandet 

samt hur de upplevde att deras barn upplevt bemötandet och miljön på RMH. Frågorna kompletterades 

med följdfrågor som ställdes vid behov för att få tillräcklig information så studiens syfte skulle kunna 

besvaras. Frågorna utformades som öppna frågor för att ge föräldrarna möjlighet att med egna ord 

beskriva upplevelser och tankar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). De öppna frågorna om hur 

föräldrar upplevde miljön på RMH innefattade vad en hemlik miljö innebar för dem, hur de upplevde 

den fysiska miljön på RMH, den sociala miljön, möjlighet till enskildhet och hur det var att bo med 

andra, samt hur de upplevde att deras barn upplevt detta. Frågorna om bemötande innefattade vad ett 

bra bemötande innebar för föräldrarna, hur de upplevde bemötandet på RMH, från personalen 

volontärer och andra familjer. Även här tillfrågades om hur de upplevde att deras barn upplevt 

bemötandet. När det behövdes blev föräldrarna ombedda att utveckla och berätta mer. I slutet av 

intervjun ställdes frågan om det var något de ville tillägga och om det var något de ansåg kunde 

förbättras eller var negativt med RMH. 

 

En testintervju genomfördes i början av höstterminen 2014. Detta för att minska risken för 

feltolkningar av frågorna och för att kunna rätta till eventuella svårtolkade eller opassande frågor. 

Testintervjun inkluderades i studien då inga missförstånd eller feltolkningar uppkom. 

 

Möten mellan intervjuare och föräldern eftersträvades, men möjlighet till möte fanns inte då det inte 

var någon som kunde tänka sig att ställa upp på en sådan intervju. Telefonintervjuer med föräldrar som 

tidigare bott på RMH genomfördes.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd att bedriva studien gavs av Lotta Sterning, verksamhetsansvarig på RMH. Tillstånd från 

verksamhetschefen på barnsjukhuset behövdes då barnen till föräldrarna som bor på RMH är inskrivna 
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på barnsjukhuset. Biträdande sjukhusdirektör, Björn Ragnarsson, gav ett muntligt godkännande till 

genomförandet av studien. 

 

Informationsbrev lämnades till personalen på RMH, efter studieinformation av studieansvariga, som 

hjälpte till att dela ut dessa till familjerna som bodde där (bilaga 2). Med brevet medföljde även en 

samtyckesblankett till deltagande i studien (bilaga 3). I blanketten skulle de tillfrågade föräldrarna fylla 

i sina kontaktuppgifter för att kunna kontaktas av studieansvariga och boka in tid för en intervju. 

 

När telefonintervjuer blev aktuellt, kontaktades föräldrar som tidigare bott på Ronald McDonald Hus 

under 2013-2014 av personalen på huset för att tillfrågas om intresse till deltagande i studien. Om de 

önskade deltaga tillfrågades de om samtycke till att deras kontaktuppgifter lämnades ut till 

studieansvariga för vidare information i form av informationsbrev skickat till deras mail och komma 

överens om en tid för en telefonintervju. Vid intervjutillfället fick föräldern upprepad muntlig 

information om studien, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Intervjuerna varade i 14-21 minuter och spelades in med hjälp av ett program på mobiltelefonen. Innan 

intervjun informerades föräldern via mail att de skulle tänka på att vara så ostörda som möjligt under 

intervjutillfället. Under intervjuerna ledde en studieansvarig intervjun medan den andra satt bredvid 

och lyssnade. De studieansvariga befann sig i ett rum utan störande stimuli, så som ljud eller personer 

som kunde avbryta. Sedan transkriberades intervjuerna och avidentifierades.  

 

2.5 Etiska överväganden 

Enligt definitionen i 2 § etikprövningslagen (SFS, 2003:460) behövdes ingen etisk prövning göras, 

eftersom denna studie inte klassades som forskning då det var på högskolenivå. Dock behövdes 

godkännande av den ansvarige för verksamheten, vilket fanns för denna studie.  

 

Ett informationsbrev lämnades ut till föräldrarna på RMH, där deltagarna informerades enligt 16 § 

etikprövningslagen (SFS, 2003:460) om den övergripande planen för studien, syftet med studien, vilka 

som är studieansvariga, att deltagande i studien var frivilligt, att deltagaren har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan och att all data behandlas konfidentiellt (bilaga 2). 

 

Nyttan med studien var att föräldrarna fick dela med sig av sina upplevelser från vistelsen av RMH, 

vilket bidrar till att verksamheten kan utvärderas. Detta kan leda till att verksamheten kan utvecklas 

och bli så bra som möjligt för nästkommande familjer. Risken med studien var att det kunde bli 
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känslosamt för föräldrarna. De var i en utsatt situation när deras barn är sjukt och oväntade känslor kan 

uppstå. Dock har föräldrarna fått upprepad information om studien och dess syfte och kunde när som 

helst avbryta intervjun. Därför ansågs nyttan överväga riskerna.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Materialet transkriberades manuellt och personliga uppgifter anonymiserades och personnamn byttes 

ut till allmänna uttryck. Materialet analyserades sedan utifrån Graneheims och Lundmans (2012) 

kvalitativa innehållsanalys. Analysen lämpade sig bra för semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor där innehållet har spelats in och transkriberats, en sådan innehållsanalys gav struktur och 

sammanhang i materialet. Materialet analyserades utifrån det faktiska innehållet medan eventuella 

toolkningar av möjliga underliggande meningar inte förekom (Graneheim och Lundman, 2012).  

 

Betydelsefulla meningarna plockades ut ur det transkriberade materialet och delades upp i 

meningsbärande enheter. Enheterna kondenserades sedan och blev tilldelade en kod. Sedan sorterades 

de koder som hörde ihop i grupper. Därefter delades dessa grupper in i 10 olika underkategorier och 

sex huvudkategorier. Nedan följer ett exempel på hur dataanalysen utförts, se exempel i Tabell. 1. 

 

Tabell. 1 Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

Bara den 

stämningen som 

är på huset är ju 

att man vet, man 

förstår om någon 

är ledsen och det 

är inget som är 

konstigt utan, det 

är precis som att 

man delar 

någonting i det 

tysta. (Förälder 3) 

Stämningen i 

huset är att 

man förstår om 

någon är ledsen 

och det är inget 

konstigt, man 

delar något i 

det tysta. 

Delar något i det 

tysta. 

Andra föräldrar Gemenskap 
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3. RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån följande kategorier: miljö, gemenskap, familjen, trygghet, påfrestande 

situation och barnens utveckling. Tre av kategorierna förtydligas med underkategorier, som redovisas i 

tabell. 2, samt citat. Ovidkommande information har tagits bort i vissa citat, detta betecknas med […]. 

 

Tabell. 2 Huvudkategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

 Som hemma 

Miljö Det lilla extra 

Distans från sjukhus 

 

Gemenskap 

Ensamhet  

Andra föräldrar 

Barnen 

Personalen 

 

Familjen 

Tillsammans 

Bibehålla rutiner 

Privata sfär 

Trygghet  

Påfrestande situation  

Barnens utveckling  

 

3.1 Miljö 

I intervjuerna framkom att miljön på RMH var en av de centrala delarna gällande föräldrarnas trivsel. 

Miljön kunde delas in i underkategorierna som hemma, det lilla extra och distans till sjukhuset.  

 

3.1.1 Som hemma 

De flesta av föräldrarna uppgav att de kände sig som hemma på RMH. De hade tillgång till det som 

finns i ett hem, som bland annat möjlighet att laga mat, tillgång till vardagsrum, sovrum och kök. Flera 

föräldrar betonade vikten av att de kunde röra sig fritt och vara som hemma. Barnen fick vara barn och 

hade tillgång till underhållning i form av leksaker, tv-spel med mera. På RMH var det barnanpassat 

och barnen hade möjlighet till lek, som till exempel inte finns på samma sätt på ett hotell, uppgav en av 

föräldrarna. En annan förälder betonade vikten av att de kunde tillföra sin egen inredning på rummet.  
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 ”Så man har sitt sovrum och barnen kan sköta sig precis som hemma. De kan gå själv 

 och det finns utrymmen där de kan slappna av. Så det finns en hörna där de kan hålla på 

 sig själva. Allt funkar jättebra ” - Förälder 1 

 

3.1.2 Det lilla extra 

Det fanns allt ett barn kan önska på RMH. En förälder uttryckte att syskonen såg det som en semester 

att åka dit på helgerna. Både syskonen och de sjuka barnen tyckte det var kul och var exalterade över 

att få åka till RMH. Några föräldrar menade att detta gjorde att det inte var lika jobbigt för barnen att 

åka till sjukhuset. En förälder betonade vikten av att RMH låg nära sjukhuset så de kunde promenera 

dit och då slippa stressa in i en bil, det blev mer avdramatiserat. Vissa av föräldrarna beskrev att det var 

bra standard, fina rum och lyxigt på RMH. En förälder nämnde att namnet Ronald McDonald ofta 

förknippas med matkedjan och att detta kan klinga negativt hos de som inte är insatta i hur RMH drivs 

och vad de gör. 

 

 ”Han får vara barn, det finns barngrejer överallt. Han kan leka, det finns möjlighet att 

 vara ute. Det är nära sjukhuset också. Så man kan avdramatisera lite också när man ska 

 till sjukhuset. Då man kan gå till sjukhuset […]. ” - Förälder 5 

 

3.1.3 Distans från sjukhuset 

Flera av föräldrarna uttryckte behovet av att komma bort från sjukhuset och lämna sjukhusmiljön. De 

menade att på RMH var det inte som på ett sjukhus. Inte lika sterilt och de slapp vårdpersonal och 

pratade inte behandlingar. För dessa föräldrar var det viktigt att kunna komma bort från sjukhuset och 

sjukhustänket en stund.  

 

 ”[...] Inte så sterilt som på ett sjukhus. Det var väl framförallt att slippa vårdpersonal 

 och ständigt vara påpassad, på nåt sätt är man alltid det på sjukhuset. På Ronald 

 McDonald kunde man vara privat på ett annat sätt.” - Förälder 2 

 

3.2 Gemenskap 

I intervjuerna framkom gemenskapen på RMH som en viktigt faktor. Gemenskapen kunde delas in i 

underkategorierna ensamhet, andra föräldrar, barnen och personalen. 
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3.2.1 Ensamhet  

Ett flertal av föräldrarna jämförde RMH med att bo på patienthotell eller lägenheter för patienter och 

deras familjer. Vissa menade att det blir mer ensamt där och att de skulle ha tänkt och ältat mer över 

sin situation. Vissa föräldrar uttryckte att de skulle känt sig mer instängda och rastlösa och inte mått 

lika bra på ett hotell.  

 

I intervjuerna framkom gemenskapen på RMH som en viktigt faktor. Gemenskapen kunde delas in i 

underkategorierna ensamhet, andra föräldrar, barnen och personalen. 

 

 ”Ja, och jag tänker på det att med de här lägenheterna och patienthotellen och så... Vi 

 hade nog grottat ner oss i ensamheten. Det är så lätt på kvällarna, alla tankar kommer 

 och man förstår inte riktigt vad man är med om. Då behöver man det stödet som ändå 

 finns på Ronald McDonald. I en egen lägenhet hade jag nog inte mått bra tror jag”   

 - Förälder 2 

 

3.2.2 Andra föräldrar 

Flertalet föräldrar uttryckte att det fanns en gemenskap med en varm och positiv stämning på RMH. 

Det var betydelsefullt att bo med andra föräldrar i liknande situationer. Det var viktigt enligt en av 

föräldrarna att komma till en plats där de inte behövde förklara allt angående sin situation. Vissa 

menade att det var värdefullt att kunna samtala om sina erfarenheter. Några uttryckte att bara 

vetskapen att ha andra omkring sig var viktig. En av föräldrarna betonade att de var tvungna att ta 

ansvar för att allt skulle fungera i huset, så som städning, tvättning och gå ut med soporna och att detta 

inte alltid fungerade.  

 

 ”För mig var det ju positivt... när man träffade någon i korridoren, köket eller vid  bordet 

 och man vet att det är många som drabbats av de som man inte vill, att det inte bara är 

 vi själva. Man stöttar varandra, det går inte att man pratar hela tiden, det finns dagar 

 då man inte vill berätta... Socialt har vi inte haft en enda konflikt där, inte alls... alla 

 kom in och smälte in i huset som att de har bott där hela tiden...  Socialt var det väldigt 

 bra och positivt, det var ju många från alla håll” - Förälder 1 
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Vissa föräldrar menade att det fanns en ärlig förståelse för den situation som föräldrarna befann sig i 

och de respekterade varandra. Vissa uttryckte att de kunde finna stöd hos andra föräldrar och även 

ibland själv ge sitt stöd. De kom varandra nära. 

 

 ”Vissa dagar var man stark själv och då hade någon annan en svacka och då kunde 

 man själv vara den som stötta upp, när det vara något som var jobbigt och andra dagar 

 var man själv mer skör och då var det någon annan som höll en lite... Man behövde inte 

 säga nånting... Bara den stämningen som är på huset är ju att man vet, man förstår om 

 någon är ledsen och det är inget som är konstigt, utan det är precis som att man delar 

 nånting i det tysta.” - Förälder 3 

 

3.2.3 Barnen 

Några av föräldrarna menade att på RMH är barnen i fokus, både de sjuka barnen och deras syskon. 

Flera uppgav att barnen alltid hade något att göra. Det var bra att bo med andra barn. Det fanns en 

gemenskap mellan barnen och de blev kompisar och hade det roligt. Några av föräldrarna uppgav att 

barnen kom varandra nära och kunde stötta varandra. Detta gällde framförallt de barn som var sjuka, 

men även deras syskon. Det gjorde det lättare att klara de tuffa dagarna, uttryckte en av föräldrarna.  

 

 ”Den lilla friska, han sökte sig ju till andra barn. Och hade ju lätt att hitta 

 lekkamrater... och de gjorde nog hela situationen lite lättare för honom att få fly bort ett 

 tag och få leka och få vara barn ett tag ”- Förälder 2 

 

3.2.4 Personalen 

Några av föräldrarna uppgav att personalen var välkomnande, brydde sig om familjerna och tog sig tid 

för dem. Vissa fick bra kontakt med personalen och de blev vänner. De var uppmuntrande och visade 

respekt för deras situationer.  

 

 ”De var intresserade och brydde sig om oss... Ändå respekterade att vi ville vara avskilda 

ibland. Alltså, den här gränsdragningen är jätteviktig... Men de fanns där när vi behövde 

dem.  Och de var otroligt uppmuntrande också. Medmänniskor verkligen skulle jag säga” 

  - Förälder 2 
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Vissa av föräldrarna betonade att personalen var pedagogiska och visade engagemang för barnen och 

tog sig tid för dem. Syskonen blev uppmärksammade av personalen och detta sågs som väldigt viktigt.  

 

 ”De är hjälpsamma och liksom pedagogiska med barnen och...liksom hittar på saker 

 med dem. De får följa med och lägga in saker i tvättmaskinen. Även syskon som kan bli 

 lite åsidosatta när man har ett sjukt barn som kräver andra saker. Och då får de också 

 uppmärksamhet när man är uppe mitt i något annat.” - Förälder 5  

 

3.3 Familjen 

I alla intervjuerna framkom det att familjen är central på RMH. Kategorin familjen identifierades och 

kunde delas in i underkategorierna bibehålla rutiner, tillsammans och privata sfär.  

 

3.3.1 Bibehålla rutiner 

Flera av föräldrarna betonade att kunna bibehålla sina vardagliga rutiner som hemma var viktigt för 

dem. På RMH kunde de dela upp dagen i att vara på sjukhuset och vara hemma. Flertalet av 

föräldrarna uppgav att det var viktigt för dem att de kunde laga sin egen mat och sitta och titta på tv på 

kvällarna. De kunde behålla vardagliga traditioner som till exempel fredagsmys och det var mycket 

viktigt, uppgav en förälder. En förälder betonade att det var lättare att hålla rutiner när de bodde med 

andra, då var de exempelvis tvungen att gå upp och klä på sig. 

 

 “För oss var det till exempel jätteviktigt att kunna ha sådana här traditioner som vi har 

 hemma att kunna ha fredagsmys, det vill säga att kunna laga lite god mat och sitta i soffan 

 tillsammans och titta på tv”  - Förälder 2 

 

3.3.2 Tillsammans 

Flera av föräldrarna uppgav att en av de viktiga sakerna på RMH var att familjen kunde vara 

tillsammans. En förälder delgav att innan de bodde på RMH var det för långt att åka för båda 

föräldrarna så denne fick vara mycket ensam, och detta upplevdes som jobbigt.  

  

 “Vården efter operationen fick jag vara själv. Det var långt att åka och det var 

 krångligt och liksom.... Allt sånt där” - Förälder 5 
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En förälder uppgav att till exempel mor eller farföräldrarna ibland kunde komma och hälsa på och bo 

på huset någon natt och detta sågs som positivt. Dock är platsbristen för stor idag och detta oftast inte 

möjligt, enligt föräldern. 

 

 “ Men nu är det ju proppfullt där så den möjligheten är ju svår nu, men den fanns på den 

 tiden när vi var där, om man velat. Så de kunde komma dit och hälsa på så det var 

 jättebra”  - Förälder 4 

 

3.3.3 Privat sfär 

Några av föräldrarna menade att det var viktigt att kunna dra sig undan och kunna vara för sig själv 

som familj i de tunga stunderna. Det var inte alltid som de ville prata. Flertalet av föräldrarna uppgav 

att det fanns möjlighet till enskildhet på RMH. De uttryckte att de utan svårigheter och utan att bli 

ifrågasatta kunde dra sig undan på deras rum. Där kunde de bland annat se en film bara familjen, på till 

exempel datorn. Några av föräldrarna menade att det var lätt att få lugn och ro och de blev aldrig 

störda. En av föräldrarna hade egen TV på rummet och detta var uppskattat.  

 

 “Alltså kvällar och sånt, när de skulle komma till ro. Det var ju liksom aldrig några 

 konstigheter och få eget space och varva ner” - Förälder 3 

 

3.4 Trygghet 

Flera av föräldrarna betonade vikten av att vara trygg. Hemma är de trygga och de kände sig trygga på 

RMH. Personalen fanns där om det skulle uppstå några problem, det var bara att fråga. Barnen var 

säkra där och kunde röra sig fritt då det fanns andra runt omkring och det var barnanpassat. Några av 

föräldrarna uppgav att det var viktigt med utförlig och tydlig information, och det fick de redan från 

början på RMH 

 

 ”Så att det, det var ju också en avlastning på något sätt, för att det var tryggt och man 

 behövde inte springa efter dem hela tiden.” - Förälder 3 

 

En av föräldrarna uppgav att det kunde vara svårt att boka rum i tid, då de inte alltid kunde ha så lång 

framförhållning när det gällde sjukvården. Detta ledde till att de fick byta rum ofta. 

 

 ”Vi fick byta rum ganska många gånger. För att det är ju svårt för sjukvården att ge tid, 
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 eller vara ute... Ha lång framförhållning.” - Förälder 2 

 

3.5 Påfrestande situation 

Flertalet av föräldrarna uttryckte att det var en psykiskt jobbig situation med mycket känslor när deras 

barn var sjuk och behov av vård. Utifrån detta identifierades kategorin påfrestande situation. Det var 

många tunga stunder och ibland var de ledsna. Föräldrarna ansåg att bo på RMH gjorde deras situation 

lättare. En av föräldrarna uppgav att innan de flyttade till RMH så var denne orolig för sitt barns hälsa, 

barnet var inte glad längre. 

 

 ”Jag var orolig för honom när han varit länge på sjukhuset, för att han blev mer och 

 mer instängd. Han skrattade inte, ingenting var roligt. Så att det... Jag var orolig för 

 hans psykiska hälsa ett tag där. Men när vi fick möjlighet att bo på Ronald McDonald 

 så blev det mycket bättre för då kunde han liksom dela upp dagen i sjukhus och hemma. 

 Det blev hemma för honom”  - Förälder 2   

 

En förälder tog upp att det är dyrt att ha ett sjukt barn, om de behövde bo på till exempel hotell blev det 

ännu dyrare. Då behövde de bland annat hitta på aktiviteter och köpa leksaker för att barnen inte skulle 

tycka det var för tråkigt. Även maten blev dyrare då de behövde äta ute.  

 

 ”Liksom att man ska gå ut på stan för att man ska äta mat. Man ska rasta ungarna. Det 

 slinker till en liten leksak här och en liten leksak där. Det kostar mycket.” - Förälder 5 

 

3.6 Barnens utveckling 

Några av föräldrarna uppgav att deras barn utvecklades under tiden på RMH. Kategorin barnens 

utveckling identifierades. Genom att de sjuka barnen pratade med och träffade andra barn med olika 

sjukdomar kunde de få perspektiv på sin egen situation. De kunde lära av varandra och diskutera fram 

strategier för att handskas med jobbiga vårdsituationer. Både de sjuka barnen och deras syskon lärde 

sig att ta hänsyn till andra och att det är tillåtet att vara arg och ledsen ibland uppgav en av föräldrarna.  

 

 “Att få ett perspektiv på sin egen sjukdom också. Man möter alla varianter. De som har 

 det mer krångligt och andra som hade mindre komplicerade sjukdomar.” - Förälder 5 
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4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

RMH uppfyllde familjernas behov av en hemlik miljö, där de kunde vara sig själva, vara tillsammans 

och bibehålla rutiner. Det blev roligare för barnen att åka till sjukhuset när de bodde på RMH. Respekt 

och gemenskap rådde på huset. RMH var en barnvänlig plats där barnen kunde leka och ha roligt med 

andra barn. Familjerna fick stöd, både från andra familjer och personalen. Personalen på RMH var 

hjälpsamma medmänniskor, och uppmärksammade alla barnen. Barnen utvecklades av att bo med 

andra familjer. De sjuka barnen träffade andra barn i liknande situation och kunde utbyta erfarenheter 

och strategier. Föräldrarna uttryckte att situationen familjerna var i var väldigt påfrestande, för både 

föräldrarna det sjuka barnet och syskonen. RMH gjorde familjernas situation lättare.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Miljön på RMH 

I föreliggande studie uppgav föräldrarna att RMH gör det möjligt för barnen att få vistas i en hemlik 

miljö istället för bara i sjukhusmiljö. Föräldrarna delgav att de och deras barn kände sig som hemma på 

RMH. Det fanns tillgång till allt som finns i ett hem, så som kök, vardagsrum och sovrum som var en 

plats med lugn och ro. De kunde laga sin egen mat på huset och det var uppskattat. Föräldrarna uppgav 

att på RMH fanns det allt ett barn kunde önska. Det fanns möjlighet till lek, pyssel och träffa vänner. 

Det var barnanpassat och barnen kunde röra sig fritt, till skillnad från sjukhuset eller patienthotell. 

Föräldrarna betonade vikten av att kunna distansera sig till sjukhuset och komma bort från 

sjukhustänket en stund. Miljön på RMH var inte lik sjukhusmiljön, inte lika steril. Det var även skönt 

för vissa föräldrar att personalen inte var sjukvårdsutbildade så de inte pratade behandling med dem. 

Detta resultat överensstämmer med tidigare studier. Enligt Coyne (2006) har barn på sjukhus uppgett 

att de saknade hemmets atmosfär, sina föräldrars mat, den egna sängen och egna leksaker. De uppgav 

också att det var störande ljud och ljus på avdelningarna. När det är långt att åka till sjukhuset leder det 

till att barnets slits från sin hemmiljö, vilket inte är bra för barnet (Daniel et al., 2013). Barn 

inneliggande på sjukhus uttrycker att det är viktigt att det finns roliga saker att göra där. De vill kunna 

se på tv, spela tv-spel och kunna leka i ett lekrum med leksaker (Schalkers et al., 2014). Enligt Salmela 

et al. (2010) kan en sådan miljö göra det lättare för barnen att hantera sina rädslor och sin situation. En 

sjukhusmiljö kan anpassas till barn, med lekrum, leksaker och målningar på väggarna, dock kommer 

det alltid vara ett ställe där barnet blir utsatt för diverse behandlingar med mera. Familjen på sjukhuset 

är begränsade då miljön inte är som hemma och lika avslappnad. På RMH fick familjen vistas i en bra 
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miljö som de var i behov av. Det är därför av stor vikt att hus som RMH finns för familjer som har ett 

sjukt barn.  

 

4.2.2 Gemenskapen på RMH 

Studien syftade till att undersöka bemötandet på RMH, dock hamnade fokuset på gemenskapen mer än 

på bemötandet i föräldrarnas svar på de frågor som behandlade bemötande på huset. Gemenskap 

identifierades därför som en viktig faktor.  

 

 

Föräldrarna i föreliggande studie beskrev hur RMH har hjälpt dem i deras situation. På RMH var det 

en varm och positiv stämning bland familjerna och personalen. Det fanns en gemenskap bland 

föräldrarna, det var allt ifrån att växla några ord till att stötta varandra i svåra stunder. Föräldrarna 

uppgav att syskonen blev uppmärksammade på RMH, vilket var väldigt betydelsefullt. På RMH hade 

syskonen en rolig tid, de kunde vara tillsammans med sitt sjuka syskon och sina föräldrar. Där fick de 

vara barn och personalen såg dem. Då personalen engagerade sig för syskonen och för det sjuka barnet 

så blev föräldrarna avlastade och deras oro minskade. Föräldrarna uppgav att personalen var fantastisk 

och stöttande. De fanns alltid till förfogande. Alla föräldrarna var överens om att på RMH kände de sig 

inte ensamma, till skillnad på ett patienthotell. Både de sjuka barnen och syskonen hade alltid någon 

lekkamrat och något att göra, de kunde finna stöd hos de andra barnen på huset. Personalen på RMH 

uppmärksammade barnen och engagerade sig i dem. Detta stämmer överens med Smebye (2005) som 

menar att ett stödjande socialt närverk bidrar till bättre hälsa för människor i en utsatt situation. Genom 

att tillhöra en gemenskap ökar resurserna att hantera sin livssituation. En gemenskap med personalen, 

där barnen kan samtala och leka med dem, skapar trygghet hos barnen (Björk et al., 2012). Syskonen 

kan ibland bli åsidosatta, då det sjuka syskonet tar upp mycket tid och uppmärksamhet. Syskonet kan 

känna mycket oro för det sjuka syskonet (Hamama et al., 2008). Föräldrar är ofta medvetna om detta 

och försöker uppmärksamma alla barnen och ge dem en så normal vardag som möjligt (Honey & 

Halse, 2006). RMHs vision är att familjerna ska ha möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter med 

varandra (Ronald McDonald barnfond, 2013). Det är tydligt att det är väldigt viktigt för familjerna 

med gemenskap och att RMH uppfyller detta behov, att vara tillsammans med andra. Detta är troligtvis 

möjligt även på ett sjukhus, dock inte i lika avslappnade former.  

 



 

 

18 

 

4.2.3 Familjen på RMH  

Föräldrarna i föreliggande studie hade långt att åka till sjukhuset. Vissa av föräldrarna uppgav att innan 

de hade möjlighet att bo på RMH så fick den ena föräldern oftast vara själv med det sjuka barnet och 

det upplevdes som ensamt och jobbigt. På RMH kunde hela familjen vara tillsammans så mycket som 

möjligt och detta sågs som mycket värdefullt för föräldrarna. Föräldrarna betonade att det var av stor 

vikt att kunna bibehålla vardagliga rutiner för att vardagen skulle vara så normal som möjligt. På RMH 

kunde de dela upp dagen i att vara på sjukhus och vara hemma, detta var väldigt viktigt för det sjuka 

barnet. De kunde bland annat laga sin egen mat och titta på tv tillsammans på kvällarna. Föräldrarna i 

föreliggande studie uppgav att det fanns bra möjligheter för familjen att vara enskilda och ostörda. 

Resultatet stämmer överens med Stremler med medarbetare (2014) som menar att antalet besökare 

begränsas när ett barn blir inlagt på sjukhus och det leder till att familjemedlemmar blir separerade från 

varandra. Andra studier visar att barn som vårdas på sjukhus uttrycker stort behov att ha sin familj 

nära, att deras rädsla lindras när de är där (Salmela et al., 2014). Även föräldrarna till det sjuka barnet 

uttrycker stort behov av att vara nära sitt barn så de kan känna sig involverade i vården (Yoshida et al., 

2014; Corlett & Twycross, 2005; Hall, 2005). Enligt Stremler med medarbetare (2008) tvingas 

föräldrar att dela på sig om det finns syskon i familjen. När bara den ena föräldern har möjlighet att 

vara kvar med det sjuka barnet kan det uppstå stress och depressioner inom familjen. Enligt Björck 

med medarbetare (2012) påpekas detta av barnen i studien som något betydelsefullt och viktigt att få 

göra vanliga saker, som att titta på tv och äta mat med hela sin familj. Den dagliga rutinen är det som 

ger form och innehåll i barnets värld. När barnet blir inlagd på sjukhus blir inte vardagen längre 

förutsägbar, barnet är då i större behov av trygghet och ha sin familj nära. Det är viktigt att anpassa 

miljön så långt det är möjligt för familjen så att de kan upprätthålla de dagliga rutinerna (Thorsen, 

2005). Då det kan vara lätt för föräldrarna att glömma bort sig själva, så är det viktigt att de har 

möjlighet till stunder av avskildhet (Foster et al., 2013). Det är inte alltid möjligt för hela familjen att 

vara tillsammans på ett sjukhus då platserna måste prioriteras till de sjuka barnen. Familjerna måste få 

vara tillsammans för deras välbefinnande och för det sjuka barnets tillfrisknande. Det är därför av stor 

vikt att alla med behov ska få chans att bo på RMH. 

 

4.2.4 Trygghet på RMH 

Föräldrarna i den föreliggande studien betonade att hemma för dem är att hela familjen känner sig 

trygga och de ansåg att de kände sig trygga på RMH, då miljön var hemlik och barnanpassad. Som 

tidigare nämnts är ett sjukt barn i stort behov av trygghet. RMH erbjuder familjer en hemlik och 
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barnanpassad miljö där barnen kan röra sig fritt och familjerna kan känna sig trygga (Ronald 

McDonald barnfond, 2013).  

 

4.2.5 Påfrestande situation att ha ett sjukt barn 

Föräldrarna i den föreliggande studien uppgav att det var psykiskt påfrestande att ha ett sjukt barn. Det 

var många tunga stunder och det var mycket känslor, men att RMH gjorde deras situation lättare. En av 

föräldrarna uppgav att de var oroliga för deras barns psykiska hälsa när denne bodde på sjukhuset. 

Barnet blev mycket gladare då det fick komma till RMH. En förälder tog upp den ekonomiska 

situationen med att ha ett sjukt barn. Det är dyrt att ha ett sjukt barn och det blev ännu dyrare när de 

behövde bo på ett patienthotell, då de behövde äta ute, hitta på roliga saker med barnen eller köpa 

leksaker. Miljön på RMH ska hjälpa familjer att hålla ihop och orka med den psykiska stressen. Miljön 

ska också underlätta tillfrisknandet för det sjuka barnet (Ronald McDonald barnfond, 2013). Resultatet 

kan styrkas av resultatet från Franck med medarbetare studie (2013)  där  familjemedlemmar som bott 

minst ett dygn på RMH hade starka åsikter att deras vistelse på RMH förbättrade familjens 

psykosociala välbefinnande.  Tidigare studier visar att det kan vara påfrestande för familjens ekonomi 

att ha ett sjukt barn. Familjen förlorar pengar att vara hemma med ett sjukt barn då arbetstid går 

förlorad. Resekostnader och parkeringsavgifter kan tillkomma. Förutom detta blir det extra utgifter 

som till exempel att äta ute (Chung et al., 2007; Stremler et al., 2010). Det är tydligt att fördelarna är 

många med RMH och att barnen och föräldrarna behöver det stöd som finns där. Problem med 

ekonomin skapar oro och kan minska välbefinnandet hos föräldrarna. Även detta problem kan 

underlättas genom att bo på RMH. 

 

4.2.6 Barnens utveckling på RMH 

Föräldrarna i den föreliggande studien ansåg att deras barn utvecklades på RMH. Till exempel lärde de 

sig att ta mer hänsyn till andra människor, lärde sig om andra sjukdomar och på så sätt fick de 

perspektiv på deras egen sjukdom. Vissa av de sjuka barnen diskuterade med varandra och tillsammans 

kom de fram till olika strategier som kunde hjälpa dem att hantera obekväma och jobbiga 

vårdsituationer. Enligt Lim (2012) utvecklar barn ny kunskap genom olika sociala interaktioner med 

andra barn, som till exempel genom lek. De kan lära sig att hitta nya strategier för att hantera olika 

problem, som barnen i föreliggande studie hade gjort, enligt föräldrarna. Barnen som är sjuka och även 

deras syskon är med om en påfrestande situation och det är mycket positivt att vistelsen på RMH kan 

hjälpa dessa barn att bättre hantera sin situation. 

 



 

 

20 

 

4.2.7 Teoretisk förankring 

Föräldrarna i den föreliggande studien uttryckte hur viktigt RMH har varit för deras familjs 

välbefinnande och deras förmåga att hantera situationen de var i. Miljön på RMH gav dem möjlighet 

bibehålla en normal vardag och möjlighet att vara tillsammans hela familjen. De uppgav även att 

gemenskapen de hade med både andra familjer och personalen var väldigt betydelsefull för dem. De 

kunde prata och stötta varandra. Föräldrarna upplevde bemötandet från personalen som väldigt bra. De 

ställde alltid upp och engagerade sig i familjerna. Resultatet kan kopplas till metaparadigmen miljö och 

bemötande (Hall, 2012). Enligt Kirkevold (2000) kan miljön, när den är relaterad till omvårdnadens 

ansvarsområde, beskrivas som en fysisk och psykisk stressfaktor som kan påverka en individs 

förmåga, förbättring och välbefinnande. Bemötandet ses som en interaktion mellan personal och 

boende. Denna interaktion kan beskrivas som den relation som skapas mellan personalen och den 

boende och är mycket betydelsefull för hur denne ser på omvårdnaden. Utifrån detta kan det anses vara 

en mycket bra omvårdnad på RMH. Miljön på RMH ökade familjernas välbefinnande och de sjuka 

barnen blev gladare av att vara där. Detta styrker att RMH har en bra miljö för familjerna att vistas i.  

 

4.3 Metoddiskussion  

4.3.1 Urval 

Denna studie har tillämpat ett bekvämlighetsurval. Verksamhetschefen på RMH tillfrågade föräldrar 

som tidigare bott på RMH och de som tackade ja till deltagande blev intervjuade och togs med i 

studien. Det var svårigheter att få föräldrar som bodde på huset att medverka, därför blev föräldrar som 

tidigare bott på huset kontaktade.  

 

Ett bekvämlighetsbaserat urval bidrog till att undersökningsgruppen inte blev tillräckligt anpassad så 

en större variation kunde uppnås. En större variation bidrar till en högre giltighet enligt Graneheim och 

Lundman (2004) då olika bakgrund hos deltagarna gör det möjligt att belysa forskningsfrågan utifrån 

olika aspekter. Då föräldrarna i studien inte valdes ut av studieansvariga medförde det att dessa saknar 

inblick i hur urvalet skedde och om andra mer lämpliga deltagare fanns att tillgå. Dock nåddes en viss 

variation i denna studie då familjernas bakgrund skiljde sig från varandra. Barnen i familjerna var i 

åldersspannet 0-15 år, det sjuka barnen vårdades för olika orsaker samt att de vistats på huset olika 

lång tid. Den bristande variationen var bland annat att det endast var en man av de fem föräldrarna som 

intervjuades. Föräldrarna valdes ut personligen av verksamhetschefen på RMH. Flertalet av föräldrarna 

hade fortsatt kontakt med personalen på RMH. Denna mer personliga relation kan ha påverkat svaren 

under intervjuerna då det kan antas att de var nöjda med vistelsen då de har fortsatt kontakt. Detta kan 
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påverka tillförlitligheten i studien. Om föräldrarna hade valts ut mer slumpmässigt kunde svaren 

möjligtvis blivit annorlunda (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

4.3.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens giltighet kan stärkas då semistrukturerade intervjuer användes. Dessa undersökte de aspekter 

som studien hade till syfte att belysa. Denna metod ledde till ett resultat som kunde besvara syftet och 

frågeställningarna, då relevanta kategorier kunde urskiljas från resultatet (Greneheim & Lundman, 

2012).  

 

En intervjuare ska, enligt Polit och Beck (2010), behålla fokus på de aspekter i intervjun som är 

relaterade till syftet. För att uppnå detta krävs det att intervjuaren är insatt i ämnet och håller ett fokus 

under intervjuns förlopp. Då studieansvariga var medvetna om att fokus kan skifta under intervjun, 

hade stödfrågor förberetts för att kunna styra in deltagaren på rätt fokus igen, för att få ut den relevanta 

informationen som behövdes för att besvara syftet. Det finns alltid risk för missförstånd då kunskap 

utbyts. För att kontrollera att missförstånd inte uppstår och att materialet representerar en god 

förståelse mellan intervjuare och deltagare kan frågor som “menar du att?” eller “Har jag uppfattat dig 

rätt?” ställas (Malterud, 2014). Dessa frågor ställdes vid vissa tillfällen, dock var intervjuaren oerfaren 

och inte helt säker på när bekräftelse var lämpligt samt när och hur ofta uppmuntrande ord skulle 

yttras. Endast en provintervju utfördes då frågorna var lättförstådda och inga missuppfattningar 

uppstod. Om fler provintervjuer genomförts hade intervjuaren haft möjlighet att öva upp sin 

intervjuteknik och giltigheten i studien hade kunnat stärkas.  

 

Då semistrukturerade intervjuer användes som metod kunde frågorna omformuleras under intervjun. 

För det mesta ställdes enbart följdfrågor enligt intervjuguiden, vilket medfört att alla deltagare fått 

liknande frågor. Dock kan det i enstaka fall ställts ledande frågor som kan ha påverkat svaret något och 

möjligtvis uteslutit relevant information. Detta kan ha påverkat giltigheten i studien (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

4.3.3 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer utfördes genom telefon. Detta tillvägagångssätt var inte ett förstahandsval, då 

personliga möten eftersträvades. Telefonintervjuer var dock nödvändigt för att få ihop deltagare till 

studien. Deltagarna blev ombedda innan intervjun att avsätta en halvtimme i ostörd miljö då intervjun 

skulle genomföras. Dock medförde telefonintervjuer svårigheter att kunna kontrollera deltagarnas 
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miljö vid intervjutillfällena. Därför kan det inte uteslutas att störande moment fanns för deltagarna. Det 

kan till exempel antas att vissa deltagare var i hemmet när intervjun genomfördes och att möjligheten 

till avskildhet var begränsad. Störande stimuli som till exempel barn som vill ha uppmärksamhet kan 

ha funnits. Då andra familjemedlemmar kan ha varit i närheten och haft möjlighet att höra intervjun 

kan deltagaren ha valt att begränsa informationen. Samspelet mellan miljö och deltagare under 

intervjutillfället kan därför ha påverkat resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  

I en telefonintervju blir samspelet annorlunda mellan deltagare och intervjuare. I ett möte kan 

 kroppsspråk utläsas och uppmuntrande uttryck från intervjuaren visas. Genom ögonkontakt och 

kroppsspråk kan intervjuaren visa sitt intresse för vad deltagaren säger. I ett möte kan intervjuaren se 

om deltagaren är tyst för att denne fortfarande funderar på frågan eller om de svarat klart (Trost, 2010). 

Detta är inte möjligt i en telefonintervju. Däremot kan en styrka vara att deltagaren blir mer anonym 

för intervjuaren och det kan därför antas att denna kan vara mer ärlig i sina svar. 

 

Båda studieansvariga var med vid intervjun och båda var väl insatta i alla intervjuer. Detta stärker 

tillförlitligheten i arbetet (Polit och Beck, 2010). Den som inte intervjuade observerade intervjuarens 

intervjuteknik och gav sedan feedback. Frågorna var lättförstådda och inga missförstånd uppkom 

mellan intervjuare och deltagare. Detta kontrollerades genom att vid varje intervju tillfråga deltagarna 

om det var någon av frågorna som de inte förstod eller var otydligt formulerade. 

Då verksamhetschefen var inblandad i urvalsprocessen och därför vet vilka föräldrar som deltagit i 

studien kan detta påverkat resultatet då deltagarna var medvetna om detta. Deltagarna kan utifrån detta 

ha anpassat sina svar för att till exempel inte stöta sig med personalen på RMH.  

 

4.3.4 Dataanalys 

Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger av båda studieansvariga. Detta för att få 

en god och gemensam förståelse för innebörden av deltagarnas givna information. Meningsenheter 

som valdes ut lästes även dem igenom ett flertal gånger och jämfördes med det transkriberade 

materialet. Detta gjordes för att se att meningsenheterna inte helt tagits ifrån sitt sammanhang. Det är 

av stor vikt att utvinna relevanta meningsenheter för att uppnå en så hög giltighet som möjligt 

(Graneheim & Lundman, 2012). Dock hade studieansvariga begränsad erfarenhet av denna sortens 

analysmetod. Detta kan ha bidragit till att analysen inte blev så grundlig som den kunnat bli, om mer 

erfarenhet hade funnits, vilket kan försvaga giltigheten.  

Då det var ett tag sedan som vissa av deltagarna bodde på huset kan informationen de delgav ha 

ändrats. Det kan antas att de till exempel glömt de negativa upplevelserna och bara kom ihåg de 
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positiva eller tvärtom. Vissa känslor och upplevelser kan helt ha glömts bort eller modifierats. Detta 

ska finnas i åtanke då det påverkar tillförlitligheten i arbetet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I föreliggande studie användes ett bekvämlighetsurval vilket påverkar överförbarheten negativt 

(Malterud, 2014). Dock ansågs antalet deltagare vara tillräckligt för att uppnå en mättnad på frågorna i 

föreliggande studie och då bakgrunden var varierande trots vissa brister speglar detta ett bredare 

perspektiv på känslor och upplevelser. Detta gör att resultatet skulle kunna överföras till liknande 

grupper som till exempel andra föräldrar som har bott eller bor på RMH 

 

4.3.5 Bias 

Studieansvarigas egna intresse och förförståelse kan ha påverkat resultatet i arbetet, då det fanns en 

positiv inställning till den verksamhet som bedriv på RMH. Detta kan ha haft en viss inverkan i 

analysprocessen. Dock anses denna inverkan inte vara betydande för resultatet då en neutralitet och 

objektivitet upprätthållits hos studieansvariga i största möjliga mån samt att analysen utgått från vad 

deltagarna sagt, utan studieansvarigas egna tolkningar. 

 

4.3.6 Etiska överväganden 

Verksamhetschefen visste vilka som medverkade i intervjuerna vilket medfört att deltagarna inte är helt 

anonyma. Materialet har avidentifierats så att deltagarna inte ska kunna identifieras då namn och till 

exempel diagnos på barnet inte nämnts i resultatet. Dock var varje deltagare medvetna om detta.  

 

4.3.7 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie är relevant för utvecklingen av denna typ av verksamhet. Tidigare studier har visat 

att denna typ av boende är av stor betydelse för familjer med ett sjukt barn. Familjer uttrycker stort 

behov av att vara nära varandra, barnen behöver en anpassad miljö, syskon behöver uppmärksammas 

och familjerna behöver kunna bibehålla vardagliga rutiner. Det är en stor fördel med boenden nära 

sjukhuset där familjerna kan vara tillsammans och sköta sig själva. Det är till och från platsbrist på 

RMH, då många familjer har behov av att bo på denna typ av boende. Det är därför av betydelse att 

utöka verksamheten. Vissa föräldrar i föreliggande studie nämnde platsbristen som ett problem. En 

förälder nämnde att de behövde boka rum i tid för att få ett rum på RMH på grund av platsbristen. 

Detta var dock svårt då det inte alltid är möjligt för vården att ha bra framförhållning för att boka in till 

exempel behandlingar. En annan förälder tog upp att det var väldigt positivt för dem att morföräldrar 
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eller farföräldrar hade möjlighet att komma dit och hälsa på och få sova över i ett ledigt rum. Detta är 

dock inte längre möjligt då platsbristen är för stor. Detta kan vara något att tänka på i utvecklingen av 

verksamheten, att ha ett eller två extra rum där släktingar kan hyra in sig i någon natt för en 

överkomlig summa. Detta skulle även kunna dra in pengar till Ronald McDonald barnfond för vidare 

finansiering av en vidare utveckling av verksamheten.  

 

4.3.8 Vidare forskning 

Då forskning inom detta område är begränsat, som utvärderar RMH och liknande boenden, är det 

relevant att förespråka vidare forskning. Resultatet identifierade gemenskap som en viktig faktor för 

familjerna på huset. Det vore därför av intresse att genomföra en studie som har gemenskap som fokus. 

 

4.4 Slutsats 

Föräldrar på Ronald McDonald Hus upplevde miljön och bemötande där väldigt positivt och 

betydande för deras välbefinnande. Det är till och från platsbrist på RMH, då många familjer har behov 

av att bo på denna typ av boende med tillgång till liknande miljö. Det är därför av betydelse att utöka 

denna typ av verksamhet. Det kan vara värt att tänka på i utvecklingen av denna typ av boende att ha 

ett eller två extra rum där släktingar kan hyra in sig i någon natt för en överkomlig summa.  
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5.1 BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

   

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 2014. 

 

INTERVJUGUIDE      

 

Presentation och information

 Beskriva studiens syfte.

 Informera att deltagandet kan avbrytas när som helst.

 Materialet hanteras konfidentiellt 

 

Bakgrundsfrågor 

Inledningsvis skulle vi vilja veta lite om dig. 

 Ålder på respondenten?

 Antal barn?

 Ålder på barnen?

 Hur länge har ni bott på huset? 

 Har ni bott på RMH förut?

 Vilka i familjen har bott på huset? 

 För vad vårdas/vårdades ert barn som behöver sjukhusvård? 

 Hur långt bort bor ni annars? 

 

1. Begreppet miljö 

1.1 Vad innebär en hemlik miljö för dig? 

 

1.2 Hur upplever du miljön på Ronald McDonald Hus?
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 Varför? Utveckla. 

 Hur upplever du den fysiska miljön, så som gemensamma utrymmen möjlighet till aktivitet för 

stora och små? 

 Hur upplever du den sociala miljön? 

 Möjlighet till enskildhet? 

 Hur är det att bo med andra i huset?  

 

1.3 Hur upplever du att ditt/dina barn trivdes med miljön?

 Varför? Utveckla. 

 Hur har de upplevt den fysiska miljön, så som gemensamma utrymmen möjlighet till aktivitet 

och lek?

 Hur har de upplevt den sociala miljön?

 Möjlighet till enskildhet?

 Hur har de upplevt att bo med andra barn och familjer i huset tror du? 

 

2. Begreppet bemötande 

 

2.1 Vad innebär ett bra bemötande för dig? 

 

2.2 Hur upplevde du bemötandet från andra på Ronald McDonald Hus?

 Bemötande från personalen?

 Bemötande från volontärer?

 Bemötande från andra familjer som också bor på huset?

 Varför? Utveckla.  

 

2.3 Hur tror du att ditt/dina barn upplevde bemötandet på Ronald McDonald Hus?

 Bemötande från personalen?

 Bemötande från volontärer?

 Bemötande från andra barn och familjer?

 Varför? Utveckla.  

 

2.4 Är det något som ni saknade eller skulle vilja förbättra på RMH? 
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5.2 BILAGA 2. INFORMATIONSBREV 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 2014. 

 
Härmed tillfrågas du om att delta i en intervjustudie om föräldrars upplevelse av miljön och 

bemötandet på Ronald McDonald Hus (RMH). 
 
Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som skriver vårt examensarbete, på kandidatnivå, om hur föräldrar 

upplever miljön och bemötandet på RMH och hur de upplever att deras barn upplever vistelsen. Därför 

söker vi dig som förälder som bor eller har bott på RMH i Uppsala under 2014. Vid intervjun kommer 

vi ställa öppna frågor och du kommer att med egna ord få beskriva hur du upplevt bemötandet och 

miljön där samt hur du har upplevt att ditt barn har trivts och upplevt vistelsen. 

 

Intervjuerna spelas in med hjälp av en mobiltelefon och beräknas ta 30-60 minuter. Dina svar kommer 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att det inspelade materialet behandlas på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan nå informationen. Materialet kommer raderas när uppsatsen är färdig, rättad och 

godkänd. De beskrivningar och citat som kommer användas i den färdiga texten kommer behandlas på 

ett sådant sätt att du som intervjuperson inte ska kunna identifieras. 

 

I detta brev finns en bifogad blankett där du skriver under om samtycke till deltagande finns och hur 

du vill bli kontaktad. Blankett lämnar du till personalen på RMH i tillhörande svarskuvert. Vi kommer 

sedan kontakta dig igen för att se om ditt intresse för deltagande i studien kvarstår. Om du då 

fortfarande vill delta kommer vi att boka in tid och plats för en intervju. Vi vill i största möjliga mån 

ses för en personlig intervju, men om detta inte är möjligt för er kan en telefonintervju genomföras. 

 

Resultatet av denna studie kommer publiceras för allmänheten i digitala vetenskapliga arkivet, DIVA, 

som finns tillgängligt på internet. Om ni önskar en kopia av det färdiga arbetet ange detta  i 

samtyckesblanketten.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande eller 

intervjun utan att detta får några följder för dig. 

 

Om du har några frågor innan du har blir kontaktad av oss får du gärna höra av dig. 
 

 
Ansvariga för studien och handledare: 
 

Anna Ågren, Sjuksköterskestudent  Mona Pettersson, Handledare 

Telefon: 073-9858428   Mail: Mona.Pettersson@pubcare.uu.se 

Mail: Anna.Agren.8536@student.uu.se 

 

Mikaela Rabb, Sjuksköterskestudent 

Telefon: 073-8108607 

Mail: Mikaela.Rabb.3084@student.uu.se 
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5.3 BILAGA 3. SAMTYCKESBLANKETT 

  
   

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 2014. 
 

Samtycke till deltagande i studien ”Föräldrars upplevelse av miljön och bemötandet på Ronald 

McDonald Hus - en kvalitativ intervjustudie”. 

 

Jag har tagit del av ovanstående skriftlig information av studien ”Föräldrars upplevelse av miljön och 

bemötandet på Ronald McDonald Hus - en kvalitativ intervjustudie”. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande även om jag har gett mitt samtycke till att delta.  

 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i denna studie:  

 

 

 __________________________________________ 

 Ort och datum 

 

 __________________________________________ 

 Namnteckning 

 

 __________________________________________ 

 Namnförtydligande 

 

Jag vill bli kontaktad via:  

 

Mail:_____________________ Telefon:___________________ 

 

Jag vill gärna få en kopia av det färdiga arbetet skickat till min mail:     Ja___  Nej___ 

 

Lämna blanketten i tillhörande svarskuvert till personalen på Ronald McDonald Hus.  


