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Nålstick är för barn ofta en upplevelse förenad med obehag. Det finns ett stort antal 

studier kring barns smärtupplevelser i samband med nålstick, men de är 

uteslutande utförda i sjukhusmiljö eller liknande miljöer. Syftet med denna studie 

var att jämföra tolvåriga pojkars och flickors upplevelse av smärta i samband med 

venös blodprovstagning i skolmiljö och se om det föreligger någon skillnad mellan 

könen. Materialet är hämtat ur en enkät från en pågående studie om dold celiaki, 

ETICS, och metoden som användes var kvantitativ. Frågorna som valdes ur 

enkäten berör upplevelsen av blodprovstagningen. Resultatet är baserat på 46 

pojkar och 36 flickor, och visade att flickorna upplevde mer smärta än pojkarna. 

Begreppet trygghet diskuteras utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.      
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INLEDNING 

   
Barn i alla åldrar utsätts under sin uppväxt för olika typer av nålstick såsom 

kapillärprovtagning, venpunktion och injektioner inom såväl sjukvård som skolhälsovård 

och trots att detta orsakar både rädsla och smärta, måste många barn genomgå detta 

dagligen (Tamm, 2003). Smärtupplevelsen är subjektiv och individuell (Young, 2004). 

Barns rädsla och smärtupplevelse tar sig olika uttryck beroende på ålder (Liebelt, 2000). 

Egen erfarenhet är att rädsla självklart är jobbigast för barnet, men även sjukvårdspersonal 

kan påverkas negativt och uppleva att barnen utsätts för övergrepp. 

 

Litteraturen tar framförallt upp upplevelsen av nålstick hos barn i förskoleåldern och i 

sjukhusmiljön. Skolmiljön påverkar troligen barnen på ett annorlunda sätt än 

sjukhusmiljön. Enligt Olsson och Jylli (2001) hanterar barn i skolåldern stressfulla 

situationer på olika sätt, vilket kan leda till att de stressar upp varandra inför besök hos 

skolsköterskan. 

 

 

BAKGRUND 
 
Att utsättas för nålstick kan upplevas både smärtsamt och stressande och är ofta förknippat 

med rädsla (Ellis m fl, 2004). Trots att venprovtagning endast tar några minuter är den 

förknippad med oro enligt Tak och van Bon (2006). För sjuksköterskan är det extra viktigt 

i mötet med barn att känna trygghet i sin yrkesroll och därmed få en bra kontakt med 

barnet (Dahlberg m fl, 2003).  

 

Barns upplevelse av smärta vid nålstick 
Barns upplevelse av rädsla och oro är densamma, oavsett om det är kapillär 

blodprovstagning, venpunktion eller injektion, eftersom upplevelsen begränsas till själva 

nålsticket. I föreliggande studie är nålsticket begränsat till venös blodprovstagning. 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse och det är bara individen själv som kan avgöra om det 

gör ont eller inte. Rädsla och oro förstärker smärtupplevelsen och en tidigare negativ 

upplevelse av smärta påverkar barnets tolerans. Oavsett ålder signalerar barnet sin smärta 

genom kroppshållningen. Barnets beteende vid smärta varierar beroende på smärtorsak, 

utvecklingsnivå och hälsostatus. Kulturella och sociala faktorer samt familjens attityd till 

smärta kan också påverka barnets beteende (Karolinska Universitetssjukhuset, 2008). 

 

Tidiga smärtsamma procedurer kan kopplas till en ökad rädsla och känslighet vid senare 

medicinska behandlingar (Tamm, 2003, Windich-Biermeier m fl, 2007) och obehagliga 

upplevelser i lägre åldrar sitter kvar, påverkar och sätter sina spår under uppväxten (Tamm, 

2003, Young, 2004). Vidare redovisar Young i sin litteratursammanställning ålderns 

betydelse för barns smärtupplevelse. Yngre barn uppvisar mer rädsla och starkare 

smärtupplevelse. Äldre barn kan i motsats till yngre skilja smärta från rädsla och obehag, 

och vill ofta visa sig duktiga. Könsskillnader i reaktioner hos barn är sparsamt undersökta, 

men studier av vuxna har visat att kvinnor upplever smärta starkare än män, vilket även 

börjar märkas hos tonåringar (a a).  
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Ett barn som ska genomgå en medicinsk procedur bär med sig sin egen personlighet och 

sitt eget temperament. Kombinationen av dessa olika faktorer tillsammans med den sociala 

miljön under proceduren, kommer att bestämma om barnet kan hantera situationen på ett 

ändamålsenligt sätt eller inte (Tamm, 2003). 

 

Ibland använder barn kroppsspråk för att uttrycka osäkerhet. Det är betydelsefullt för 

sjuksköterskan att vara medveten om och fånga in dessa icke verbala signaler. Det skapar 

förtroende och trygghet och lägger grunden för ett bra samarbete (Eide & Eide, 1996). 

 
Barns förmåga att hantera stressfulla situationer 
Barns reaktion på stress är betingad av barnets ålder, förståelse, fantasi och 

verklighetsuppfattning och rädslan för det okända är smärtsam i alla åldrar. Konsten att 

handskas med svåra situationer benämns ”coping”, ett begrepp som saknar svensk 

motsvarighet. Coping definieras som psykologiska strategier eller anpassningsmekanismer 

för att hantera och bemästra svåra livssituationer. Typen av coping varierar med barnets 

ålder, utvecklingsnivå, personlighet och temperament. Barnens strategier skiljer sig ifrån 

vuxnas genom att de är mer emotionella och barn upplever obehaget vid medicinska 

procedurer starkare än vuxna, eftersom de har mindre kunskap och har svårare att 

överblicka situationen (Olsson & Jylli, 2001). Genom att använda olika copingstrategier 

hanteras det obehagliga och smärtsamma som medicinska procedurer innebär (Tamm, 

2003). 

 

Barn i åldern sju till tolv år vill ha kontroll över sin kropp och över sig själva, vilket 

resulterar i att de bekymrar sig över sin kropps integritet och är rädda för att någon ska 

inkräkta på denna i samband med exempelvis nålstick. I denna ålder är barnets 

copingstrategier mer utvecklade än hos yngre barn och de prövar olika sätt att lösa den 

obehagliga situationen. Det är viktigt för barnet i denna ålder att visa sig självständigt och 

inte förlora kontrollen över sina känslor. Pojkar och flickor har benägenhet att visa olika 

symtom vid påfrestningar. Pojkar visar ofta utagerande beteende med hyperaktivitet och 

impulsivitet. De vill vara extra tuffa och visar inte alltid sin rädsla utan biter ihop. Flickor 

tenderar att vara mer tillbakadragna, passiva, vill ha tröst och visar sin rädsla mer öppet 

med tårar (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Enligt Tamm (2003) finns det en allmän uppfattning att flickor är mer emotionella, rädda 

och lättskrämda än pojkar. Pojkar antas undertrycka sina känslor eller åtminstone inte visa 

sina känslor i offentliga sammanhang. De antas hantera rädsla och stress på ett lugnt, 

praktiskt och sakligt sätt. Flickor tillåts öppet visa sin rädsla och upprördhet, och 

känslouttryck accepteras. Flickor visar mer rädsla än pojkar och uttrycken för deras rädsla 

är mer intensiv. Denna skillnad ökar med åldern, men det är oklart varför. Flickor tyr sig 

till varandra och söker socialt stöd, medan pojkar i huvudsak använder kognitiva strategier 

för att komma tillrätta med sin rädsla (a a). Kognitiva strategier handlar om att hantera 

stress med hjälp av att varsebli situationer, att värdera situationen och kroppsreaktionen, 

samt att värdera sitt agerande och beteende (Evenshaug & Hallen, 2001). De 

könsskillnader som finns kanske inte handlar om rädslan som sådan, utan om hur flickor 

och pojkar tillåts uttrycka sin rädsla (Tamm, 2003). Om barnet befinner sig i en situation 

som inte är tillräckligt motiverande eller meningsfull försvåras engagemanget i att lösa de 

problem som situationen ställer. Det är graden av meningsfullhet som avgör hur en 

svårighet i livet hanteras (Tamm, 2002). 
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Tonåringar använder sig av mer problemorienterade copingstrategier. De förstår även 

innebörden av och kan utan större besvär delta i smärtsamma procedurer, men känner 

rädsla för att förlora kontrollen över sig själva (Olsson & Jylli, 2001).  

 
Tidigare studier 
I litteraturen finns ett relativt stort antal studier som omfattar yngre barns reaktioner vid 

olika typer av nålstick och jämförelser av olika distraktionsmetoder, alltid med närvaro av 

minst en förälder. Det finns också ett flertal studier genomförda med äldre barn/ungdomar, 

men med vida åldersindelningar t ex tolv till arton år, vilket då spänner över en stor 

åldersgrupp där mycket händer i utvecklingen från att vara barn till vuxen. Studierna 

genomförs antingen inom slutenvård, öppenvård eller i laboratoriemiljö.  

 

Hodgins och Lander (1997) jämför i en studie pojkars och flickors upplevelse av smärta 

och olika copingstrategier i åldersgruppen fem till tretton år i samband med venpunktion i 

laboratoriemiljö och i närvaro av en förälder. Medelåldern hos barnen var 9,2 år och 

flickorna rapporterade mindre smärta än pojkarna. Undersökningen visade dessutom att 

barnen använde 27 olika copingstrategier och vanligast bland de äldre barnen var olika 

strategier för att bibehålla kontrollen över situationen genom att t ex titta bort eller 

diskutera annat. 

 

I en studie gjord av Goodenough m fl (1999b) jämfördes pojkars och flickors upplevelse av 

obehag och smärta i samband med venpunktion i fem olika åldersgrupper mellan tre och 

femton år. Studien utfördes i sjukhusmiljö och i sällskap med en förälder. Resultatet visade 

att barn från åtta år och uppåt upplevde mer obehagskänsla än smärtintensitet. Barnen fick 

skatta obehaget på en ansiktsskala och smärtintensiteten på en VAS-skala. Flickorna 

reflekterade mer över smärtan än pojkarna och skattade smärtan något högre. Upplevelsen 

av obehag skattades mycket högre hos flickorna än hos pojkarna.     

 

Sammanfattningsvis påträffades inte någon studie som är utförd i skolmiljö, där samtliga 

deltagare är födda samma år och utan närvaro av föräldrar. 

 

Teoretisk referensram 
Den egna identiteten, tron på sig själv och den inre tryggheten skapas mycket tidigt i livet. 

Själva tryggheten är en upplevelse av den enskilda individen. Trygghet motsvaras inte av 

en händelse eller företeelse, utan av uppfattningen av en rad sådana (Andersson, 1984). 

 

Det finns olika sorters trygghet bl a kontrolltryggheten som handlar om att ha kunskap, att 

veta vad som gäller. Den handlar också om att klara av och behärskar vissa situationer. En 

grundtrygghet eller brist på sådan grundläggs mycket tidigt i livet. Barn känner en inre 

tillfredställelse och kan koppla denna till en yttre, välbekant och förutsägbar, värld av 

händelser och människor. Av detta byggs tryggheten upp och genom att lita på omvärlden 

lär sig barnet också lita på sig själv. Grundtryggheten grundläggs tidigt i barndomen och 

har en avgörande betydelse för individen att hantera sitt vuxna liv (a a). 

 

För barn är känslan av trygghet ett viktigt fenomen i relation till lidande och 

välbefinnande. Trygghet är ett komplext fenomen som inte kan beskrivas i en enkel 

definition. Trygghet kan vara en grundläggande känsla baserad på en positiv barndom och 

kan också vara kopplad till yttre faktorer som god miljö, förtroendefulla relationer, 

kunskap/vetskap och kontroll. Otrygghet har däremot en nära koppling till hot. Upplevelser 

av trygghet/otrygghet kan kopplas till olika former av lidande. Vårdlidande har en nära 
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koppling till den otrygghet som bristande information och svårigheter att förstå vad 

sjuksköterskans agerande medför (Dahlberg m fl, 2003). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt och kunskap 
Sjuksköterskan har en viktig roll i bemötandet av barn i situationer som är förenade med 

smärta. Det finns enligt Bertilsson och Sjöström (2005) behov av att öka kunskapen hos 

sjuksköterskor i att bedöma barns smärta, där bedömningen bör grunda sig på barnets egen 

upplevelse. Enligt en artikel av Thurgate och Heppel (2005) som behandlar nålfobiers 

orsak och dess konsekvenser redovisas, att den ultimata målsättningen med förberedelser 

och stöd är att barnet upplever valmöjlighet och har kontroll över situationen. 

Sjuksköterskan måste ha förmåga att uppfatta barnen rätt, när de visar smärta och rädsla 

och kunna lösa varje situation utifrån moralisk klokhet. Förmåga till känslomässig 

inlevelse och empati är en förutsättning för att bli berörd och förstå. I detta fall att möta ett 

barns subjektiva verklighet (Henriksen & Vetlesen, 2001). Det är inte helt ovanligt att 

sjukvårdspersonal hamnar i etiska dilemman i samband med nålstick på barn. Känslan är 

ofta att vilken procedur som än används så kan det bli fel (Malmsten, 2001).  

 

Enligt Norberg m fl (1995) krävs för att ge god omvårdnad flera saker: sjuksköterskan 

måste känna med patienten, vilja hjälpa, ha möjlighet att hjälpa och förmåga att visa 

omsorg. Hur barn handskas med medicinska situationer beror på vilka attityder och 

förhållningssätt som sjuksköterskan har (Tamm, 2003). Omvårdnad i betydelsen att bry sig 

om och engagera sig innebär öppenhet för andra för att på så sätt lättare förstå deras 

situation. Att handla utifrån människokärlek och plikt är god omvårdnad och det är inte 

bara viktigt vad som görs utan också hur det görs (Norberg m fl, 1995) .  

 

Ur etisk synvinkel är det viktigt att ha kunskap om barnets utveckling och särskilt hur 

barnets upplevelse av smärta påverkas (Olsson & Jylli, 2001). I kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anges det att sjuksköterskan har ett 

stort etiskt ansvar, då hon ska bemöta patienten på ett värdigt och respektfullt sätt. Utifrån 

yrkesrollen ska sjuksköterskan också få patienten att känna trygghet och välbefinnande vid 

undersökningar och behandlingar. I socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad inom 

hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17) anges bl a att behandling ska grundas på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande samt i möjligaste mån utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Varje situation inom omvårdnaden är unik och ska 

därför utformas individuellt. Omvårdnad vilar som all annan hälso- och sjukvård på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Smärtskalor 
Det mest tillförlitliga sättet att bedöma smärta är när barnet får ange hur stark smärtan är 

med hjälp av en självskattningsskala (Liebelt, 2000). Enligt Olsson och Jylli (2001) 

förutsätter detta att barnet förstår begreppet smärta och kan gradera smärtans intensitet. 

Utvecklingsnivå och ålder avgör vilken skala som ska användas.  

 

En ansiktsskala används för att skatta smärtupplevelsen och består av fem eller fler 

tecknade ansikten med varierande ansiktsuttryck. Skalans validitet påverkas om ett glatt 

ansikte kommer först, genom att barnet påverkas att svara med ytterligheterna efter sin 

sinnesstämning och därför ska det första ansiktet vara neutralt (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Ansiktsskalan Facial Affective Scale (FAS) består av nio ansikten med ett neutralt ansikte 

först och därefter två parallella rader med fyra ansikten i varje, överst från neutral till 
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gladast möjliga känsla och nederst från neutral till mest ledset möjliga känsla (Goodenough 

m fl, 1999a). Utvecklingen av skalan beskrivs av McGrath m fl (1996) genom att 200 barn 

i åldern tre till sjutton år fick peka ut ett ansikte som motsvarade känslan och ett värde på 

smärtintensiteten, vilket ledde till att varje ansikte kunde översättas till ett genomsnittligt 

värde ifrån det gladaste till det mest ledsna. Ansiktena erhöll siffrorna 04,17, 37, 47, 59, 

75, 79, 85 och 97, där det gladaste ansiktet är 04, det neutrala 59 och det mest ledsna 97 

(Goodenough m fl, 1999a). McGrath m fl genomförde 1996 en studie där FAS-skalan 

testades på 104 barn i åldern fem till sexton år, vilket visade på en mer valid skattning än 

andra ansiktsskalor. Skalan är utvärderad och jämförd med andra skalor i studien av 

Goodenough m fl (1999a), där 80 barn utsattes för blodprovstagning utan emla, vilket 

visade att FAS-skalan inte är så känslig för åldern. 

 

Visual Analogue Scale (VAS-skalan) är en skala för skattning av smärtintensiteten och 

representeras av en tio centimeters horisontell linje, som går från ingen smärta alls (0) till 

värsta tänkbara smärta (100 mm). Den är lätt att använda och ger barnet möjlighet att 

skatta smärtintensiteten direkt (Liebelt, 2000, McGrath m fl, 1996). 

 

Liebelt (2000) rekommenderar bl a att FAS-skalan som mäter upplevelsen och VAS-skalan 

som mäter smärtintensiteten används vid smärtskattning hos skolbarn och ungdomar. 

 

En pågående studie 
Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden (ETICS-studien) är en nationell studie, som 

undersöker frekvensen av dold celiaki hos tolvåringar. Den genomförs i två olika 

omgångar och påbörjades under läsåret 2005-2006 på barn födda år 1993 och kommer att 

följas upp under läsåret 2009-2010 på barn födda 1997. Samtliga barn och föräldrar i de 

utvalda kommunerna fick och kommer att få hem en informationsfolder med svarstalong. I 

foldern beskrivs varför studien görs, hur den är upplagd, att det tas ett blodprov hos 

skolsköterskan och att smärtlindring med emla erbjuds. Hela första omgångens 

studiematerial omfattade totalt 7.269 provtagna barn fördelade på fem olika områden i 

Sverige.  I samband med provtagningen fick barnen fylla i en enkät, som bl a innehöll 

frågor om upplevelsen av nålsticket enligt FAS-skalan och smärtintensiteten enligt VAS-

skalan. Provtagningen i Lund genomfördes på samtliga skolor av sjuksköterskor från 

barnkliniken. 

 

 

SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan tolvåriga 

pojkars och flickors upplevelse av smärta i samband med venös blodprovstagning i 

skolmiljö.  

 

 

METOD  
  
Studien hade kvantitativ metod. Hypotesen var att det föreligger skillnad mellan pojkar och 

flickor i upplevelsen av smärta i samband med nålstick i skolmiljö.   
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Urval 
Ur det stora materialet i ETICS-studien valdes en population som geografiskt 

representerades av samtliga elever i årskurs 6 i Lunds kommuns samtliga skolor. Av totalt 

1143 pojkar och flickor som inbjöds till studien, deltog 804 i provtagningen samt 

besvarade enkäten. Det var fler pojkar än flickor som deltog. Ett stickprov på 10% av 

enkäterna i pojk- respektive flickgruppen valdes slumpmässigt ut med datorns hjälp, vilket 

totalt blev 82 enkäter. Av dessa var 46 pojkar och 36 flickor. De frågor i enkäten som 

bearbetats är de som berörde upplevelsen före, under och efter nålsticket samt själva 

smärtintensiteten. 

 

Instrument  
Eleverna besvarade en enkät (bilaga 1) i samband med blodprovstagning. Enkäten 

besvarades i skolan för att barnen inte skulle påverkas av föräldrarna. Den innehöll fem 

delfrågor som berörde själva blodprovstagningen (tabell 1). Fråga två i enkäten bestod av 

tre delfrågor som berörde själva upplevelsen där tolvåringen skattade sin sinnesstämning 

före, under och efter blodprovstagningen på ansiktsskalan FAS. Fråga tre i enkäten bestod 

av två delfrågor, dels en ja- och nej-fråga om det gjorde ont dels en fråga om 

smärtintensiteten enligt självskattningsskalan VAS. 

 

Tabell 1. Sammanställning av frågorna: 

 

 Fråga Instrument 

Upplevelsen av 

blodprovet 

Hur kände du dig före 

blodprovet? (2a) 
Skattning på 

ansiktsskalan FAS 

 Hur kände du dig när 

blodprovet togs? (2b) 
Skattning på 

ansiktsskalan FAS 
 Hur kände du dig efteråt? 

(2c) 

Skattning på 

ansiktsskalan FAS 

Smärtintensitet Gjorde det ont? (3a) 
 

Ja-Nej svar 

 Hur ont gjorde det? (3b) 
 

Skattning på VAS-skala  

 

Analys 
Data från enkätstudien har bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS 16.0, 

(Statistical Package for the Social Sciences). SPSS valdes då detta är ett väl utarbetat 

statistikprogram, som idag anses vara ett av de främsta dataprogrammen för att bearbeta, 

analysera och rapportera datamaterial. Statistiska metoder har använts för att generalisera 

utifrån grupper och inte på individnivå. 

 

Resultaten redovisas i frekvenstabeller, som anger olika variabler och deras frekvenser. 

Redovisningen sker även med stapeldiagram med enskilda värden, där varje del av stapelns 

yta är proportionell mot respektive frekvens. Därefter har resultaten tolkats och slutsatser 

dragits (Ejlertsson, 2003).  

 

För att erhålla ett genomsnittsmått för pojkar respektive flickor har medianvärdet 

beräknats. Medianvärdet beräknas då samtliga variabler är ordnade i storleksordning från 

lägsta till högsta värdet och medianen definieras som det mittersta värdet. Detta innebär att 

medianen delar antalet i två lika stora delar (a a). 
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Med ett t-test testas de två hypoteserna H0 och HA mot varandra. H0 (nollhypotesen) är att 

det inte föreligger någon skillnad mellan pojkars och flickors upplevelse av smärta vid 

blodprovstagning, HA (alternativhypotesen) är att det föreligger skillnad i upplevelsen. 

Signifikansnivån sätts till 5% d v s α =0,05. Vid utförandet av t-testerna erhålls ett p-värde 

som är > eller < 0,05. Om p-värdet < 0,05 förkastas nollhypotesen (a a). 

 
Etiska överväganden 
Etiskt tillstånd för studien ETICS har beviljats av Etiska kommittén vid Umeå Universitet, 

dnr UmU 04-156 M. Etiska överväganden och tillstånd för utplockning av enkätmaterialet 

har beviljats av överläkare Annelie Carlsson Universitetssjukhuset i Lund och lektor 

Anneli Ivarsson Umeå Universitet, som är ansvariga för studien.  

 
 
RESULTAT 
 
Studiens resultat baseras på enkätsvaren som berör upplevelsen före, under och efter 

nålsticket samt smärtintensiteten i samband med nålsticket. Resultaten från de 82 barnen 

varav 46 var pojkar och 36 flickor redovisas fråga för fråga med tillhörande tabeller och 

stapeldiagram med uppdelning i pojkar och flickor för varje frågeställning. Resultaten 

redovisas gruppvis och inga enskilda individer kan urskiljas. 
 

Svarsfrekvens på upplevelsen av blodprovet (Fråga 2a, 2b och 2c) 
Tabell 2 visar en sammanställning av antalet barn som svarade på fråga 2a, 2b och 2c samt 

bortfallet. 

 

 

Tabell 2. Antal och bortfall på fråga 2a, 2b och 2c. 

 

 Antal Bortfall Totalt 

Hur kände du dig före 

blodprovet? (Fråga 2a)  

Pojkar och flickor 

82 0 82 

Hur kände du dig när 

blodprovet togs? (Fråga 

2b) 

Pojkar och flickor 

81 1 82 

Hur kände du dig 

efteråt? (Fråga 2c) 

Pojkar och flickor 

81 1 82 
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Hur kände du dig före provet? (Fråga 2a) 
På frågan hur barnen kände sig före blodprovstagningen visade det sig att pojkarna 

upplevde mindre obehag än flickorna. Merparten av pojkarna skattade sin upplevelse på 

den gladaste ansiktshalvan och ligger samlade på den delen av skalan som representeras av 

det glada ansiktet (nummer 1 på x-axeln) till det neutrala ansiktet (nummer 5), med en 

övervikt på det gladaste ansiktet. Inga pojkar skattade sig över det första ledsna ansiktet 

(nummer 6). Flickornas upplevelse är fördelad över hela ansiktsskalan från det gladaste 

(nummer 1) till det mest ledsna (nummer 9). Flertalet flickor skattade sin upplevelse kring 

det neutrala ansiktet (nummer 5), med en klar topp på det första ledsna ansiktet (nummer 

6). Se stapeldiagram 1.  

 

Medianen för pojkarna är 3,5 och för flickorna 5.  

Vid t-test erhölls p-värdet 0,001. Då p<0,05 kan nollhypotesen förkastas och därmed finns 

det en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkarnas och flickornas upplevelse.  
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Stapeldiagram 1. Sammanställning av frågan 2a: Hur kände du dig före provet?  
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Hur kände du dig när provet togs? (Fråga 2b) 
Upplevelsen under blodprovstagningen visar på en jämnare skattad upplevelse hos pojkar 

och flickor än före nålsticket. Pojkarna ligger även här på den gladare halvan av 

ansiktsskalan, men nu med en förskjutning mot större obehag. Detta betyder att en del 

pojkar har upplevt större obehag än förväntat i jämförelse med känslan före nålsticket. 

Flickorna utnyttjade nästan hela skalan, men med en förskjutning åt den gladare halvan och 

var därmed mer positiva än före nålsticket. Se stapeldiagram 2.  

 

Medianen för både pojkar och flickor är 4.  

Vid t-test erhölls p-värdet 0,096. Då p>0,05 kan nollhypotesen inte förkastas och därmed 

kan det inte bevisas att det finns en skillnad mellan pojkarnas och flickornas upplevelse.  
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Stapeldiagram 2. Sammanställning av svaren på fråga 2b: Hur kände du dig när provet  

        togs?  
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Hur kände du dig efteråt? (Fråga 2c) 
Efter blodprovet skattades upplevelsen bland både pojkar och flickor mer positivt än både 

före och under nålsticket och de markerade överlag en gladare känsla. Samtliga utom en 

pojke och tre flickor skattade sin upplevelse på ansiktena från det gladaste (nummer 1 på 

x-axeln) till det neutrala ansiktet (nummer 5). Av pojkarna angav 20 stycken det gladaste 

ansiktet (nummer 1), medan flickorna upplevde mer obehag och var mer jämnt fördelade 

mellan det gladaste (nummer 1) och det andra ledsna ansiktet (nummer 7). Den pojke som 

markerade det högsta värdet angav det första ledsna ansiktet (nummer 6). 

Se stapeldiagram 3. 

  

Medianen för pojkarna är 2 och flickorna 3.  

Vid t-test erhölls p-värdet 0,01. Då p<0,05 kan nollhypotesen förkastas och därmed finns 

det en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkarnas och flickornas upplevelse. 
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Stapeldiagram 3. Sammanställning av fråga 2c: Hur kände du dig efteråt? 

 
Svarsfrekvens på smärtintensiteten (Fråga 3a och 3b) 
Tabell 3 visar en sammanställning av antalet barn som svarade på fråga 3a och 3b samt 

bortfallet. 

 

 

Tabell 3. Antal och bortfall på fråga 3a och 3b. 

 

 Antal Bortfall Totalt 

Gjorde det ont? 

(Fråga 3a) 

Pojkar och flickor 

80 2 82 

Hur ont gjorde 

det? (Fråga 3b) 

Pojkar och flickor 

80 2 82 
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Gjorde det ont? (Fråga 3a) 
På frågan om det gjorde ont eller inte svarade flertalet pojkar och flickor nej ”det gjorde 

inte ont”. Antalet som svarade att ”det inte gjorde ont” var 35 pojkar (79,5%) och 25 

flickor (69,4%). Nio pojkar (20,5%) och elva flickor (30,6%) svarade ”ja det gjorde ont”, 

vilket är en skillnad på 10,1%. Se stapeldiagram 4.  

 

Vid t-test erhölls p-värdet 0,305. Då p>0,05 kan nollhypotesen inte förkastas och därmed 

kan det inte bevisas att det finns en skillnad mellan pojkarnas och flickornas upplevelse. 
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Stapeldiagram 4. Sammanställning av fråga 3a: Gjorde det ont? 
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Hur ont gjorde det? (Fråga 3b) 
Barnen skattade sin smärtintensitet på en VAS-skala. Skalan är 100 mm lång och går från 

ingen smärta alls (0 mm) till jättemycket (100 mm). Barnens högsta skattning var 74 mm. 

Antalet pojkar som skattade smärtan till 0 mm var 15 stycken, resterande pojkar skattade 

sin smärta över hela skalan upp till 60 mm, vilket är strax över skalans medelvärde. Bland 

flickorna skattade 6 smärtan till 0 mm. Därefter har flickorna en jämn fördelning upp till 

74 mm. Se stapeldiagram 5.  

 

Medianen för pojkarnas smärtskattning är 10 mm och flickornas 17 mm. Därmed ligger 

flickornas medianvärde 70% högre än pojkarnas.  

Resultatet kan inte testas statistiskt med t-test. 
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Stapeldiagram 5. Sammanställning av fråga 3b: Hur ont gjorde det? 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Materialet är hämtat ur en enkät från ETICS-studien, en befintlig studie om dold celiaki 

bland tolvåringar. Endast en liten del av enkäten används i detta arbete. Ur det totala 

materialet gjordes ett urval från Lunds kommun, eftersom studien där omfattade samtliga 

skolor. Ett slumpmässigt stickprov på 10% valdes, vilket bedömdes utgöra ett 

representativt urval ur populationen. Andelen barn som avstod att svara på frågorna var få, 

vilket är ett lågt procentuellt bortfall och därmed påverkades troligen inte resultatet 

nämnvärt. 

 

Enkätens utformning och studiepopulationen var redan bestämd i och med ETICS-studien, 

därför kunde inte optimala exklusions- och inklusionskriterier för denna studie skapas. 

Önskvärt hade varit att kunna urskilja erfarenhet av tidigare nålstick, om fler än ett nålstick 

utfördes, om barnen gick till provtagningen enskilt eller i grupp, vilka som fick emla och 

verkningstid samt om samma sjuksköterska utförde nålsticken vid varje tillfälle. 

 

Det framgår inte ur enkäten vilka barn som fick emla. Vetskapen om detta skulle 

möjligtvis ha kunnat påverka bedömningen av resultatet. Andra faktorer som kan ha 

påverkat resultatet av upplevelsen är tidsintervallet mellan blodprovstagningen och när 

enkäten fylldes i. Enkäten besvarades ibland direkt efter provtagningen, men flertalet 

besvarade enkäten i klassrummet några dagar efteråt. Det gemensamma var ändå att 

enkäten besvarades enskilt. 

 

Metoden att använda sig av statistikprogrammet SPSS är lämplig till denna form av 

studieupplägg och ger möjlighet att undersöka olika svar i förhållande till varandra och 

mellan grupper. Det finns dock vissa begränsningar i SPSS, då det inte gick att ställa de två 

skalorna mot varandra för att undersöka om upplevelsen under nålsticket stämde i 

förhållande till smärtintensiteten. 

 

För att kunna bearbeta materialet och se om resultaten var statistiskt signifikanta utfördes 

t-test med hjälp av SPSS. Det var då nödvändigt att ändra ansiktenas ursprungliga 

numrering i ansiktsskalan Facial Affektiv Scale, till siffrorna 1 till 9. Där nummer 1 är det 

gladaste ansiktet, nummer 5 det neutrala och nummer 9 det mest ledsna. 

 

Bilagan med enkäten scannades in för att kunna bifogas, vilket innebar att VAS-skalan 

förminskades och därmed inte är skalenlig. Eftersom VAS-skalan består av icke 

numreriska tal gick det inte att testa resultatet statistiskt i SPSS. 

 

Resultatdiskussion 
Upplevelsen av blodprovstagning 
I föreliggande studie skattade merparten av pojkarna en positivare upplevelse före 

blodprovet än flickorna och de kände sig mindre oroliga än flickorna. Resultatet 

överensstämmer med en tidigare studie av Bournaki (1997) och en studie gjord av 

Goodenough m fl (1997) som även liksom i föreliggande studie visade att oron är större 

före provtagningen än efter, men i denna studie fanns ingen uppdelningen mellan pojkar 

och flickor. I en rapport sammanställd av Tamm (1996) uppvisar flickor generellt fler och 

intensivare rädslor än pojkar. 
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Under själva nålsticket närmade sig upplevelserna varandra i föreliggande studie. Pojkarna 

var mer oroliga och upplevde större obehag än förväntat, medan flickorna var mindre 

oroliga och mer positiva. Flickorna hade negativa förväntningar på nålsticket, som sedan 

inte infriades. Pojkarnas upplevelse av provtagningen var totalt sett mer positiv än 

flickornas. Enligt Tamm (2003) är den allmänna uppfattningen att flickor är känsligare och 

mer lättskrämda än pojkar. Forskningen pekar på att flickor uppvisar mer rädsla än pojkar 

eller åtminstone uttrycker de den mer. Företrädesvis pojkar kan använda sig av önskvärda 

positiva effekter vid självskattning, då de inte vill förmedla sin rädsla, vilket kan leda till 

en lägre skattning än vad som är verkligt (a a). Pojkarnas impulsiva och utåtagerande 

beteende kan göra att de påverkas av grupptrycket som medför att de bygger upp en positiv 

känsla före nålsticket (Olsson & Jylli, 2001) och därmed inte tyckte att nålsticket kommer 

att bli så farligt. Flickornas förmåga att visa och uttrycka känslor (Tamm, 2003) ledde till 

att spänningen släppte när de insåg att nålsticket inte var så farligt som de befarat. 

Olikheterna mellan könen i sättet att hantera stressiga situationer beskrivs av Olsson och 

Jylli (2001), som även redovisar att pojkar och flickor har benägenhet att visa olika 

reaktioner vid påfrestningar. Pojkar är mer känsliga för grupptryck och vill visa sig tuffa, 

medan flickor är mer känsliga och har lättare för att visa känslor och därmed söker 

trygghet i varandra och i gruppen (a a). 

 

Många barn har säkert tankar och funderingar kring vad det innebär att ta ett blodprov och 

bygger upp olika copingstrategier inför nålsticket. Tidigare erfarenheter kan påverka barn i 

denna situation (Tamm, 2003). Även i en studie av Hodgins och Lander (1997), som 

undersökte pojkar och flickors olika copingstrategier i samband med venprovtagning, 

redovisas att flickor sökte mer stöd än pojkar. Studien bekräftar även att äldre barn 

använder copingstrategier för att behålla kontrollen och för att klara av stressfulla 

situationer (a a). Pojkar och flickor använder sig av olika copingstrategier för att 

kontrollera sig själva och situationen, vilket överensstämmer med vad Olsson och Jylli 

(2001) beskriver. Sjuksköterskans medvetenhet om olika strategier som barnet kan ta till, 

kan öka förståelsen för barnets beteende och sjuksköterskan kan gå in med stöd och hjälp 

(Andersson, 1984). Föreliggande studie visar att barnens olika copingstrategier påverkar 

upplevelsen och sjuksköterskans medvetenhet om denna skillnad kan medverka till att 

prova olika metoder för att underlätta provtagningen och därmed hjälpa barnet att minska 

oron.  

 

Enligt Andersson (1984) kan otrygghet förekommas genom adekvat information och är i 

många sammanhang nyckeln till trygghet. Sjuksköterskan kan hjälpa ett oroligt barn 

genom att ta reda på orsaken till oron och stödja barnet så att oron minskar (a a). Eftersom 

föreliggande studie visade att flickornas oro var större inför provtagningen än pojkarnas, så 

kan sjuksköterskan som utför provtagningen genom att ta det lugnare med flickorna stärka 

och stödja dem för att överbrygga deras oro. Även med information om vad som ska 

utföras kan både pojkar och flickor stärkas och göra att de har lättare för att hantera 

situationen. Enligt Tamm (2003) är tolvåringen mottaglig för information och kan delta i 

resonemang. 

 

Smärtupplevelsen 
I tidiga tonåren ses en skillnad mellan pojkar och flickors smärtskattning då flickor 

upplever starkare smärta än pojkar (Young, 2004). Denna skillnad ses även i föreliggande 

studie, men det är inte någon statistiskt signifikant skillnad. Smärtupplevelsen är unik för 

varje barn, varje enskild situation är beroende av ett flertal faktorer och gränsen för svaret 

nej - det inte gör ont, är individuell (a a). Enligt Tamm (2003) framställs i samhället pojkar 
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som känsligare och räddare än flickor i vissa sammanhang. I studien gjord av Hodgins och 

Lander (1997) rapporterade flickor mindre smärtupplevelse än pojkar, men i deras studie 

var inte huvudsyftet att belysa smärtupplevelsen utan olika copingstrategier.  

 

I en studie gjord av Cohen m fl (2001) skattades förväntad smärta och upplevelse före 

nålsticket högre än under själva nålsticket, vilket överensstämmer med resultatet för både 

pojkar och flickor i föreliggande studie. Flertalet pojkar och flickor skattade 

smärtupplevelsen vid provtagningen i ja och nej frågan med att det inte gjorde ont. När 

smärtintensiteten skattades från 0 till 100 mm markerade även ett antal barn, som svarat att 

det inte gjorde ont, en viss smärtintensitet. Skillnaden här var att flickorna uttryckte en 

något högre smärtintensitet än pojkarna. Skillnaden i svaren kan vara en acceptans av att 

sticksmärta tillhör proceduren. Pojkar har med sin tuffare attityd tendens att påverka 

varandra genom grupptryck och därmed acceptera en högre grad av sticksmärta (Olsson & 

Jylli, 2001). Jämförelse kan göras med en studie gjord av Goodenough m fl (1999b) som 

visade att pojkar skattade smärtintensiteten något högre än flickor, medan flickor skattade 

upplevelsen mer negativ än pojkar. Även Young (2004) redovisar att kvinnor i vuxen ålder 

upplever smärta starkare än män och att detta kan visa sig redan i tidiga tonår. Denna 

skillnad syns även i föreliggande studie vad gäller tolvåringar. 

  

Trygghet 
För att hjälpa barn att hantera sina känslor i medicinska procedurer är det viktigt att ge 

beröm och även lära barnen att berömma sig själva, vilket kan ge dem kontroll över sina 

problem och rädslor (Tamm, 2003). Enligt Olsson och Jylli (2001) är barn olika i sin 

utveckling och det är viktigt att ta hänsyn till detta och att själv vara lugn, trygg och berätta 

betydelsen av provtagningen. Motivation kan inge trygghet och lugn, samt leda till att 

liknande procedurer i framtiden inte blir så laddade (Tamm, 2003). Önskvärt är också att 

sjuksköterskan pratar med barnet efteråt och ger beröm, det kan stärka barnet (Olsson & 

Jylli, 2001). En lugn miljö och atmosfär skapar också trygghet (Andersson, 1984). Vikten 

av att stötta barnet så att de kan koppla av och minska stressnivån, samt att miljön är 

komfortabel framkommer även i en studie gjord av Thurgate och Heppel (2005). 

 

En viktig faktor kan vara föräldrarnas inställning till blodprovstagning och hur de 

förbereder barnet i hemmet. Delaktighet, att vara förberedd och att vara informerad om det 

som ska hända leder till trygghet (Andersson, 1984). Informationen inför provtagningen på 

skolan kan påverka barnen. Det är viktigt att alla informeras om när forskningspersonalen 

ska komma och hur proceduren ska gå till, eftersom detta kan lugna barnen. Om barnen 

inte skulle få denna information kan det bidra till ökad stress då det blir en plötsligt 

påkommen händelse, som för många är förenad med obehag. Tryggheten hos barnen i 

föreliggande studie skulle kunna stärkas genom ökad vetskap om barnens olikheter och 

erfarenheter och det är då viktigt att ha skolsköterskan närvarande, eftersom hon är en för 

barnen känd person som besitter kunskap om varje individ. Det är även viktigt att 

sjuksköterska som utför nålsticket är lugn då detta inger trygghet. Det yttre skyddsnät av 

trygghetsresurser som en människa bygger upp omkring sig är att ha trygghet och att vara 

trygg underlättar att klara av svåra situationer (Andersson, 1984). Till trygghetskänslan 

bidrar också den till identiteten bundna grundtryggheten och varje faktor som stör denna 

känsla innebär en förlust av resurser och/eller minskad kontroll över resurserna. 

Trygghetskänsla kan beskrivas i termer som balans, värme, glädje, lycka, harmoni, vila, ro, 

och tillit. Otrygghet kan däremot kläs i ord som oro, osäkerhet, frustration, obalans, rädsla, 

nervositet, ont i magen samt känslan att sakna plats i tillvaron (a a). Det är därför viktigt att 

alla känner trygghet inför blodprovstagningen och andra medicinska procedurer. 
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Fortsatt forskning 
Studieupplägget inför nästa omgång av ETICS-studien kan vara att komplettera enkäten 

med frågan om de fick emla eller inte. 

 

En uppföljande studie, där ändamålet är att belysa upplevelsen av nålstick i skolmiljö, bör 

avgränsas tydligt med inklusions- och exklusionskriterier samt med en kontrollgrupp. En 

gruppindelad information före provtagningen av en och samma sjuksköterska är önskvärt, 

för att samtliga barn ska erhålla samma information. Ytterligare en dimension kan vara att 

göra en observationsstudie, för att tolka och mäta barnens upplevelse. 

 

Slutsats 
I denna studie har totalt 82 barn jämförts, varav 46 pojkar och 36 flickor, rörande 

smärtupplevelsen i samband med venös provtagning i skolmiljö. Studien visar att flickorna 

känner större oro än pojkarna och att det föreligger en statistiskt signifikant gruppskillnad 

mellan könen i upplevelsen såväl före som efter provtagningen, men ingen skillnad under 

själva nålsticket. Efter nålsticket upplevde samtliga barn en positivare känsla än före och 

under nålsticket, men flickorna upplevde fortfarande större obehag än pojkarna. 

 

Skillnaderna i upplevelsen av nålsticket kan möjligen förklaras av att pojkar och flickor har 

olika copingstrategier för att hantera stressfulla situationer. För att förklara och utveckla 

detta krävs ytterligare studier. 

 

Då det föreligger skillnader mellan könen kan en möjlighet vara att informera i enskilda 

grupper, för att öka tryggheten hos barnet. Det negativa i upplevelsen kan även minimeras 

genom olika distraktionsmetoder såsom att lyssna på musik och avledande samtal. Barn 

måste förstå för att kunna hantera olika situationer, det är därför viktigt att lyssna på och 

bemöta dem på rätt nivå. Tolvåringen är mottaglig för information och kan utifrån den 

information som delges fatta adekvata beslut. 

 

Resultatet kan vara av intresse för skolsköterskan i samband med vaccination, men även 

för sjukvårdspersonal i sluten och öppenvård i mötet med tolvåringar, för att få en ökad 

förståelse för deras upplevelse i liknande situationer. Ökad kunskap kan även möjliggöra 

en dialog mellan sjuksköterskan och barnet genom att rikta frågor och förbereda barnet att 

hantera proceduren. Detta kan förändra och optimera hela upplevelsen för barnet vad gäller 

förberedelser och bearbetning efteråt, vilket kan vara till gagn för barnet inför liknande 

procedurer i framtiden. Det är extra värdefullt för en obekant sjuksköterska att försöka 

skapa trygghet inför mötet med varje enskild individ och besitta förmågan att ”läsa av” 

barnet och anpassa situationen efter behovet. I skolmiljö är det dessutom värdefullt med 

närvaro av skolsköterskan. 

 

Det är viktigt att som omvårdnadspersonal ta fasta på grundtryggheten, som en bas för 

patienten att hantera den uppkomna situationen (Andersson, 1984). Att vara medveten om 

barns olika strategier kan öka förståelsen och därmed hjälpa sjuksköterskan att förstå 

beteendet och ge rätt stöd och hjälp. Detta i sin tur kan leda till att nya rutiner i vårdarbetet 

skapas och därmed tydliggör vården (a a). 
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