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Utifrån ett barnkulturellt perspektiv, som framhåller leken som ett kulturuttryck, är studiens syfte att undersöka 

och nå en djupare förståelse för den kommunikation vilken uppstår i möten mellan barn, som vårdas och/eller är 

inlagda under kortare eller längre tid på Astrid Lindgrens barnsjukhus, och Glädjeverkstans sjukhusclowner. 

Studien vilar på en barndomssociologisk grund och hämtar inspiration från psykoanalytiska, kommunikations-

teoretiska och filosofiska synsätt på lek, vilka belyser lekens tillblivelse, innebörd och mening. I ett etnografiskt 

fältarbete, med observationer som huvudsaklig metod, har tio verksamma sjukhusclowner studerats i deras 

kommunikationer med barn som vårdas och/eller behandlas på barnsjukhuset. För att förstå mening och 

innebörder i den studerade kontexten har ett hermeneutiskt tolkningsförfarande tillämpats genom hela 

forskningsprocessen. Det insamlade materialet visar hur det uppstår ett symboliskt och skapande mellanområde i 

anknytningen mellan barnen och clownerna där fantasin dominerar och lekandet tar form. Leken framkommer 

som en livsform, en frizon, i vilken smärta, ångest och tristess ger intryck av att ersättas av glädje, skratt och 

avspänning för en stund. Utgångspunkten för kommunikationerna är clownernas lyhörda och empatiska 

inlyssnande av det unika barnets förmåga, villkor och önskemål i stunden. Studien synliggör vidare att den form 

av lek som uppstår har en estetisk form. Genom konstnärliga kommunikationsmedel; språk, musik, ljud, trolleri, 

sång, dans, mimik, rörelse, rytmik och clownernas rödmålade näsa, deras karaktäristiska kläder samt detaljerade 

och uttrycksfulla accessoarer skapas en lekfull dialog mellan barn och clowner. Clownernas sinnliga, kroppsliga 

och verbala metakommunicerande blir sålunda ett kreativt och fantasifullt förhållningssätt till verkligheten och 

vardagen på barnsjukhuset. Studien lyfter fram clownernas livsbefrämjande barnperspektiv med lekfullheten 

(fantasin), livsglädjen och hoppet som uttryckliga markörer. Utöver detta bidrar studien med en fördjupad 

förståelse om kommunikationernas barnkulturella värde genom att lyfta fram hur barnens egna villkor, uttryck 

och perspektiv bejakas i en improviserad, rörlig, överskridande och glädjefylld karnevalisk form av lek. 
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1. Inledning 

Med nyfikna, förväntansfulla och en aningen spända steg följer jag för första gången sjukhusclownerna Pajette 

och Bandy genom sjukhuskorridoren på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Iförda peruker, färgglada och med 

detaljrika clownkostymer och smink lyser de upp som färgklickar mitt bland britsar, apparater och korridorer- 

det vardagliga livet på barnsjukhuset. Ett spelande ljud hörs från Bandys ukulele. ”Hääj, hääj”, utropar Pajette 

glatt och vinkar till två, raskt, förbipasserande läkare. De höjer blicken, vinkar leende tillbaka. Pajette plingar på 

ringklockan på den färgrikt turkosa clownvagnen som är fylld av ballonger, clownmedicin (godis), föräldra-

medicin (choklad), pruttkuddar, trollerirekvisita och såpbubblor. Dörrarna till avdelning Q84, barncancer-

avdelningen, slås upp. Jag känner doften av nybakta bullar. Från en tv-apparat i dagrummet hörs ljudet av 

barnprogrammet Bolibompa. I korridoren, lite längre fram, ser jag en liten pojke, klädd i en vit sjukhusskjorta, 

sittande på en Bobby Car. Han ser trött ut, svag, en aning hålögd och blek. På kinden har han en sladd som leder 

upp mot en droppställning med cellgifter som hans mamma förflyttar försiktigt efter bilen. Plötsligt får pojken 

syn på clownerna. Han kör fortare och sladdar upp med bilen framför Bandy och Pajette. ”Jag har letat efter er!” 

säger han med en hes, lite bekymrad, röst och blickar upp mot Bandys ansikte. ”Åh, vi har ju letat efter dig 

Kalle”, utropar Bandy glatt. ”Wow, Bandy, vilken tur vi har som träffade Kalle” fyller Pajette i. ”Nu blir det ju 

fest!” utbrister hon. Ett förnöjt leende sprider sig i Kalles ansikte. Hans ögon fylls av bus. Kalles mamma ler, 

hennes axlar sjunker ner och ansiktsuttrycket förändras, blir lättat. Bandy har börjat blåsa såpbubblor över Kalle 

och bilen. En såpbubbla spräcks när den landar mot tutan på bilen. ”Men fy bubblan!” utbrister Bandy och höjer 

pekfingret mot den busiga bubblan. Ett gurglande fnittrigt skratt hörs från förarsätet på bilen. Vips, så räcker 

Pajette över ett ”ballong-bubbel-svärd” till Kalle. Kalle ”förvandlas" nu till världens bästa svärdbubbel-fångare. 

”Kalle är svärds-bäst” trallar Bandy. Musik ljuder från en vacker speldosa, ett hav av såpbubblor, stora och små, 

skiftande i olika färger svävar i luften, hjärtliga skratt och ögon fyllda av fantasi, hopp och liv fyller stunden- 

stunden, som är, här och nu. 

1.1 Bakgrund 

Det inledande exemplet skildrar det första mötet jag fick möjlighet att uppleva på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus under min praktikperiod vid Glädjeverkstans verksamhet våren 2015. 

Jag blev oerhört fascinerad och känslomässigt berörd av sjukhusclownernas förhållningssätt 

och bemötande av barnets känsla och villkor. Den karakteristiska ”kulturella kanal” (Glädje-

verkstans formulering) vilken uppstod mellan Kalle och sjukhusclownerna väckte ett genuint 

intresse och en nyfikenhet hos mig. Jag började reflektera kring vad det egentligen är som 

sker och uppstår i möten mellan barnen och clownerna, och vilka aspekter som gör det till en 

form av barnkulturellt fenomen? Som verksam förskollärare i förskolan där leken, enligt min 

uppfattning, alltmer utgör ett pedagogiskt verktyg för fostran och lärande framträdde barnets 

villkor, delaktighet och position i ett annat ljus. Denna första iakttagelse medförde viljan att i 

föreliggande uppsats undersöka den kommunikation som skapas i möten mellan barn och 

sjukhusclowner på Astrid Lindgrens barnsjukhus.  
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I följande del skildras kortfattat hur lekverksamheter för barn på sjukhus har växt fram i 

Sverige. Därefter ges en inblick i sjukhusclowners verksamhet i förhållande till den 

närliggande lekterapin. Detta avsnitt avser följaktligen att beskriva och tydliggöra sjukhus-

clowners roll och ambition inom barnsjukvård.  

1.2 En historisk tillbakablick på lekverksamhet för barn på sjukhus 

Lekverksamhet för barn på sjukhus påbörjades 1912 vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt i 

Stockholm. Då arbetade förskollärare utan ersättning och bidrag till lekmaterial. Idén kom 

ursprungligen från Bärbi Luther, en finsk barnträdgårdslärarinna, som startade en likartad 

verksamhet 1909 i Helsingfors. Hon skapade lekmaterialet själv och finansierade verk-

samheten genom att spela dockteater vid olika välgörenhetstillställningar. Skolundervisning 

för barn som vårdades på sjukhus förekom tidigt, dock fanns inga lokaler att tillgå, utan 

undervisningen skedde vid sängkanten. Så småningom upptäckte barnläkarna behovet av lek 

för barnen och förskollärare anställdes på landets barnkliniker (Ljungström & Ohlsson, 2008: 

7-10). I slutet av 1950-talet började man förstå att omhändertagandet av barn på sjukhus var 

mycket varierande beroende av om barnen vårdades på barn- eller vuxenklinik. 1956 

initierade pionjären och förskolläraren Ivonny Lindquist verksamheten lekterapi på Umeå 

lasarett. Hon arbetade för att barn och ungdomar skulle få möjlighet att komma till speciella 

lekterapilokaler. Lindquist insåg vikten av att barn fick leka, skratta och ha roligt trots 

sjukdom och lidande. Lekterapin ämnade att ge barnet möjlighet till ”stimulerande, 

utvecklande, men också rogivande, trygghetsbefrämjande sysselsättning” (Lindquist, 1978: 

1). I början av 1970-talet växte flera lekterapilokaler fram på olika sjukhus i landet. På 

lekterapin kunde barn som låg ensamma på en vuxenavdelning träffa andra barn. Lekterapin 

skapade trygghet för både barn och vuxna. 1982 trädde lagen om barns rätt till lekterapi i 

kraft. Sedan dess har utvecklingen av lekterapeutiska verksamheter på barn- och 

ungdomskliniker expanderat i snabb takt (Ljungström & Ohlsson, 2008: 7-10). 

Det terapeutiska clownarbetet för barn på sjukhus växte fram i USA under 1980-talet (Gryski, 

2003). I Sverige dök sjukhusclowner med sina röda näsor och busiga och tokiga påhitt upp på 

flera sjukhus under 1990-talet. Under senare år har samverkan mellan sjukhusclowner och 

barnsjukvården utökats och idag finns sjukhusclowner representerade på flertalet av Sveriges 

universitetssjukhus (Linge, 2007:181). 
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1.3 Specialpedagogisk och kulturell verksamhet på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus 

För barn som är inlagda och vårdas på sjukhus innebär livet en stor påfrestning, såväl fysiskt 

som psykiskt. Den vardagliga tillvaron för med sig att uthärda oro, smärta och rädsla för olika 

behandlingar och medicinska ingrepp (Linge, 2012:535). Vissa behandlingar medför att 

barnet behöver vistas långa perioder på sjukhus, ibland långt hemifrån och avskilt från 

lekkamrater, släktingar och vänner. Dagarna på barnsjukhus präglas ofta av långa stunder av 

sysslolöshet och enformighet (Rindstedt, 2013:9).  

Barn och ungdomar mellan 0-18 år och som behandlas och vårdas inom sjukvården har enligt 

lag rätt till lekterapi och skolundervisning. Dessa verksamheter är förankrade i Skollagen, 

FN:s barnrättskonvention, NOBAB (Nordisk förening för sjuka barns behov) samt i Hälso- 

och sjukvårdslagen (ibid). Lekterapi innefattar en specialpedagogisk verksamhet vilken skall 

motsvara den verksamhet ”som erbjuds i förskola, fritidshem eller integrerad barnomsorg” 

(Ljungström & Olsson, 2008:7). Glädjeverkstans clownverksamhet är, såsom lekterapin, en 

del av Pedagogiskt resurscentrum (PRC) på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. PRC 

är en samordnande organisation för specialpedagogiska och kulturella verksamheter inom 

barnsjukhuset. Till denna organisation hör även barnbiblioteket, musikverkstaden, musik-

terapin, pysselbyrån, filmverkstaden och berättarbyrån (Samtal med verksamhetschef på PRC, 

Charlotte Elf, 2015-08-30). Lekterapin har alltså, till skillnad från sjukhusclowners 

verksamhet, en uttalad lagstadgad roll att verka som ett pedagogiskt stöd för barnets 

utveckling. Sjukhusclownernas målsättning utgörs i främsta rummet av att utgöra en 

”kulturell kanal” genom ”att sprida glädje och inbjuda till god stämning” (Glädjeverkstans 

målbeskrivning av barnverksamheten, 2014). På liknade sätt som lekterapeuter arbetar 

sjukhusclowner utifrån att se och bemöta det friska i barnet. Detta förhållningssätt kan 

korreleras till ett salutogent perspektiv i vilket hälsobringande faktorer lyfts fram genom att se 

det friska hos individen och i situationen (Hedenbro & Wirtberg, 2012: 13).  

Elmqvist Fridh och Hallenberg Harvyl (2008: 115-120) beskriver hur såväl lekterapin som 

sjukhusclowner arbetar för att inbjuda och stimulera barnet till lek. Genom varierade estetiska 

uttrycksmedel skapar båda aktörerna möjligheter för barnet att uttrycka och gestalta mening. 

Karakteristiskt för sjukhusclownen är emellertid dess ”annorlunda klädsel, mimik och rörelse” 

vilken ”signalerar fantasi, magi, det oväntade, otillåtna och gränsöverskridande” (Elmqvist 

Fridh och Hallenberg Harvyl, 2008: 119).  
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Till skillnad från cirkusclownen som är bullrig, utåtagerande och yvig i sina gester och 

kroppsrörelser arbetar sjukhusclowner med ett mer finstämt och lågmält register, är 

inkännande, lyssnande och anpassar mötet efter barnets vilja, tillstånd och humör 

(Vårdguiden, Clowner som tar fasta på det friska, 2016-05-02).   

1.3.1 Glädjeverkstans verksamhet 

1998 inledde Glädjeverkstan sin verksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och 

Solna i Stockholm. Varje år möter Glädjeverkstans clownartister omkring 25 000 barn och 

föräldrar på sjukhusen. De gör även hembesök hos barn som har särskilt stort behov av att 

clownerna kommer hem till dem. Till detta besöker Glädjeverkstan Lilla Erstagårdens Barn-

hospice varje vecka. Clownerna är professionella artister med lång erfarenhet av att möta barn 

och familjer i kris och har kompentens att läsa av och möta olika personligheter och 

situationer. Ambitionen är att skapa stunder av glädje och ge det sjuka barnet, dess syskon och 

föräldrar en möjlighet att koppla bort sjukhusvistelsens tunga vardag. Clownerna är ett 

komplement till den medicinska vården och utgör en ”stressreducerande säkerhetsventil” 

(Glädjeverkstans formulering). Det kan kännas mycket lugnande för föräldrar att se sitt sjuka 

barn skratta eller för barnet att se sina oroliga föräldrar koppla av i en svår stund. Även 

syskon kan vara i behov av en stunds uppmärksamhet och uppleva något positivt i samband 

med sjukhusvistelsen (Glädjeverkstan, 2015-05-11).  

Genom skratt, lek, bus och fantasi får barnen för en stund glömma bort smärta, oro och rädsla, 

berättar Eva Riepe och Anne-Marie Möller, Glädjeverkstans verksamhetsledare (2015-05-11). 

Clownerna besöker sjukhusets avdelningar på regelbundna tider, men de kan också snabb-

inkallas för akuta besök hos ett ledset och oroligt barn på en annan avdelning. Övervägande 

gör Glädjeverkstan personliga besök på barnens rum, men clownerna har alltid tid att ”slå sig 

i slang” med alla de möter i korridorer, hissar och väntrum. Glädjeverkstan är en extern aktör 

och finansieras av stiftelser, fonder, företag och privatpersoner (ibid). Följande 

målbeskrivning ligger till grund för Glädjeverkstans verksamhet: 

- Att öppna vägar till barnet som vuxenvärlden kan ha svårt att nå. 

- Att hjälpa barnet att bearbeta det som är skrämmande och ovant och på så vis skapa trygghet i en svår 

situation och främmande miljö.  

- Att förbättra barnets självkänsla genom att ge det tillfälle att vara stark i förhållande till clownen.  

- Att skapa stunder av glädje och ge barnet, syskon och föräldrar möjlighet att koppla bort 

sjukhusvistelsens tunga vardag. Verksamheten ger barnet möjlighet att för en stund glömma sin 

situation som patient. Clownens värld blir en frizon.  
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- Att ge uttryck för barnets önskningar och göra saker som barnet inte kan eller får. På så sätt hjälper 

clownen barnet att bearbeta känslor som ilska och frustration.  

- Om möjligt underlätta för personalen vid lättare behandlingsmoment genom att skapa en god stämning 

och avleda barnets oro och skapa en bättre arbetsmiljö. 

(Glädjeverkstans målbeskrivning av barnverksamheten, 2014).  

Sammanfattningsvis kan sägas att Glädjeverkstans övergripande målsättning består av att 

inbjuda till god stämning och sprida glädje genom att utgöra en ”kulturell kanal” för barnet, 

föräldrar och vårdpersonal i arbetet med att förbättra barnets och familjens psykiska hälsa 

under sjukhusvistelsen. I mötena är leken en central utgångspunkt (Samtal med 

Glädjeverkstans verksamhetsledare Eva Riepe och Anne-Marie Möller, 2015-05-11). 

1.4 Syfte och frågeställning 

Barnkulturvetaren och psykologen Margareta Öhman framhåller att ”i ett barnkulturellt 

perspektiv ses leken som ett av människans starkaste kulturella uttryck” (2011:37). Utifrån ett 

barnkulturellt perspektiv är studiens syfte att nå en djupare förståelse för den kommunikation 

vilken uppstår i möten mellan barn, som vårdas och/eller är inlagda under kortare eller längre 

tid på Astrid Lindgrens barnsjukhus, och Glädjeverkstans sjukhusclowner. 

Jag har arbetat utifrån följande frågeställning: 

 

- Hur kan den kommunikation beskrivas som sker mellan barn och sjukhusclowner?  

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenterades studiens bakgrund, syfte och frågeställning. Vidare beskrivs 

tidigare forskning om sjukhusclowner, barn i sjukvården, humorns potentiella rum, lekens 

flertydighet samt forskning om barns upplevelser av konst och kultur. Därpå presenteras 

studiens övergripande barndomssociologiska perspektiv, det barnkulturella fältet och barn-

rättskonventionen och utmynnar i en diskussion om begreppen kultur, barnkultur och barn-

perspektiv. Sedan beskrivs psykoanalytiska, kommunikationsteoretiska och filosofiska tra-

ditioner om lek. Teoriavsnittet följs av en diskussion om metod, metodologiska och etiska 

aspekter samt tillvägagångssättet för insamling och bearbetning av material. Därefter redogörs 

för det resultat som framkommit genom tolkning och analys av undersökningens 

fältanteckningar, vilka belyses med empiriska exempel ur den studerade kontexten. 

Avslutningsvis förs en diskussion som kopplar tillbaka till studiens syfte och frågeställning 

samt ges förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning inom studiens ämnesområde 

I följande avsnitt belyses tidigare forskning vilken har bäring för studiens ämnesområde, syfte 

och frågeställning. Inledningsvis skildras den mycket begränsade forskning som genomförts i 

Sverige om sjukhusclowner, i vilken Lotta Linge, docent i psykologi, är banbrytande. Där-

efter åberopas några internationella studier vilka visar på värdet av sjukhusclowner i barn-

sjukvården. Sedan beskrivs några studier vilka skildrar barns uppfattningar om sjukdom och 

vård med relevans för min studie. Därefter presenteras forskning om glädjens och humorns 

betydelse i relation till barns hälsa och utveckling då det humoristiska förhållningssättet utgör 

en grund i sjukhusclownernas kommunikation. Efter detta redovisas några undersökningar 

vilka anlägger ett filosofiskt perspektiv på lek. Avslutningsvis redogörs för forskning rörande 

barns upplevelser av konst och kultur.  

Forskning om lekterapi på sjukhus anser jag av relevans för studiens ämnesområde. Dock 

visar mina eftersökningar att vetenskaplig sådan forskning inte förekommer. Jag har även sökt 

efter forskning om Clowner utan gränser, men dessvärre finns det ingen vetenskaplig 

forskning relaterad till deras verksamhet. Enligt Camilla Rindstedt (2013:16), forskare i barn- 

och ungdomsvetenskap, har barndomssociologin bidragit med att lyfta fram barns aktörskap 

och egna perspektiv vad gäller teoribildning och forskningsmetoder. Samtidigt framhåller 

Rindstedt, och likaså sociologen William Corsaro (2011), att det fortfarande finns relativt få 

empiriska studier om barn med hälsoproblem och hur det får betydelse för barnets liv. Detta 

synliggör, som jag ser det, behovet av studier i vilka barn i sjukvården lyfts fram. 

2.1 Sjukhusclowner i Sverige 

Vid sitt första forskningsprojekt Humor och barn (1993) kom Lotta Linge i kontakt med 

några av Sveriges första sjukhusclowner. De berättade om stunder av kravlös glädje, be-

friande skratt och om en frizon dit sjukdom, rädsla och ångest inte kunde nå. Hon beslutade 

sig då för att detta var ett fenomen hon ville studera närmare. I samverkan med Barncancer-

fonden inleddes 2005 det sjuåriga forskningsprojektet: Sjukhusclowner i mötet med sjuka 

barn. Studien resulterar i följande artiklar: ”Sjukhusclowner- i kommunikation med sjuka 

barn” (2007), ”Med fokus på sjukhusclowner- ett vårdgivarperspektiv” (2010) samt ”Den 

ljusare sidan av livet- sjukhusclowner inspirerar barn och föräldrar” (2012). I forsknings-

projektet används en kvalitativ ansats som utgörs av observationer och intervjuer med 

sjukhuspersonal, sjukhusclowner, föräldrar och barn. Utifrån psykologen Tomkins affektteori 

presenterar Linge en djupare psykologisk förståelse av sjukhusclownernas verksamhet. I 
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analysen redogör Linge (2012:539) för fyra framträdande aspekter i kommunikationen mellan 

clownerna och barnen. För det första visar analysen att genom glädje, skratt och lustbetoning 

bidrar clownerna till en distansering av det svåra och smärtsamma för en stund. Flera barn och 

föräldrar uttrycker ”glädjen och skratten ger fritt spelrum för den ljusare sidan av livet, där det 

friska och kraftfulla får tillträde” (2012:540). Den andra aspekten visar på hur 

kommunikationen med clownerna skapar en känsla av bekräftelse hos barnet såväl som hos 

föräldern och/eller syskonet. Clownerna ser bakom smärta, rädsla och oro, vilket medför ett 

accepterande som i sig skapar hopp. Flera barn och föräldrar formulerar värdet av ”att kunna 

avledas och distanseras från svåra sjukdomstillstånd och få tillgång till nya kreativa 

möjligheter” (ibid). För det tredje indikerar analysen på magins betydelse vilken skapar en 

känsla av att allting är möjligt. Slutligen påvisar Linge timingens betydelse, vilken inrymmer 

sjukhusclownens unika ”fingertoppskänsla” i egenskap av ett respektfullt och lyhört 

bemötande för varje unikt barns behov (ibid, Linges kursiveringar). Sjukhusclownerna 

framhäver särskilt ”det magiska rummets” betydelse i vilket de tolkar in positiva som negativa 

känslor. De betonar att mötet sker på lika villkor, utifrån att alla har samma värde och 

möjlighet, och med leken som grund. (2007:184). Utifrån ett clownperspektiv ger Linge 

uttryck för kommunikationens ”empatiska funktion” och ur ett vårdperspektiv skildras en 

”underlättande och hoppingivande funktion” (2007:181). ”Från ett barnperspektiv kan den 

livsbefrämjande funktionen synliggöras; med lekfullheten, hoppet och livsglädjen som tydliga 

markörer” (2007:190) för kommunikationens psykologiska värde. Övergripande är att de 

äldre barnen omtalar ”det magiska i mötet i termer av inre skeenden”. De yngre barnen 

däremot berättar om ”yttre händelser i form av trolleri, musik och roliga påhitt i stunden” 

(2012: 534). Avslutningsvis framhåller Linge att ett uttryckligt värde ligger i sjukhus-

clownernas egna utsagor om ”barnets inneboende livskraft”. En clown formulerar att ”det 

aldrig är för sent, någonstans inom varje barn, hur sjukt det än är, finns det en gnista av liv, en 

kraft som måste komma fram” (Linge, 2007:191).  

Vid Institutionen för omvårdnad vid Lunds universitet genomförde Marie Edwinson Mansson, 

Rut Nikula Elfving, Caroline Petersson, Jennie Wahl, och Sofia Tunell 2006 en kvalitativ 

intervju- och observationsstudie, i vilken tolv 5-12- åriga inneliggande barns upplevelser av 

sjukhusclowner studerades. I artikeln ”Use of clowns to aid recovery in hospitalised children” 

(2013: 26-30), vilken sammanfattar studien, beskrivs analysens fyra framträdande 

huvudkategorier, vilka i stor utsträckning korrelerar med Linges (2007, 2010, 2012) 

forskningsresultat. För det första beskriver de intervjuade barnen en fascination kring 
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clownernas attribut såsom clownernas näsor, målade ansikten, karakteristiska kläder och 

förvandlingen av ballongfigurer etcetera. Flera barn uttryckte sin uppskattning inför 

clownernas gestaltande av olika roller och egenskaper såsom att en clown antog en blyg roll 

och en annan clown var lite tokig. För det andra beskrev barnen att clownerna framkallar 

välmående känslor: ”It's fun when the clowns are there; otherwise normally only bad things 

happen” (ibid, s. 28). Deltagarna lyfte även fram clownernas skapande av glädje genom 

musik, sång och magi. En tredje kategori var barnens tankar om att clownerna gör sjukhuset 

roligare och hemtrevligare. En deltagare uttryckte exempelvis: “sometimes you can feel so 

bad that you need to laugh” (ibid, s.28). Det lämpligaste tillfället för clownbesök var, enligt 

åtskilliga barn, vid smärta, provtagning och måltider. Slutligen framkom några negativa 

upplevelser i relation till clownbesök såsom att det kunde kännas upprörande när clownerna 

skulle gå. Sammanfattningsvis visar studien att i möten med sjukhusclownerna skapas en 

spännande fantasivärld i vilken smärta och ångest ersätts av glädje och skratt (ibid, s.30).  

Min förhoppning är att föreliggande studie kan bidra med utökad förståelse om möten mellan 

barn på sjukhus och sjukhusclowner utifrån ett barnkulturellt perspektiv, genom att synliggöra 

kommunikationens karaktär och mening i de studerade mötena.  

2.2 Internationell forskning om sjukhusclowner 

Vagnoli, Caprilli och Messeri (2005: 563- 567, 2010: 937-943) undersökte hur sjukhus-

clowners närvaro påverkade en utvald grupp barns ångestnivåer inför olika dagoperationer. I 

studien ingick 40 barn i åldern 5-12 år. Barnen delades i en kontrollgrupp och en testgrupp. I 

kontrollgruppen var barnen endast tillsammans med sin förälder innan sövningen. Barnen som 

deltog i testgruppen fick istället tillsammans med sin förälder möta sjukhusclowner innan 

narkosen. Studiens metoder utgjordes av observationer av barnens beteenden (”observational 

behavioral checklist to measure the state anxiety of young children” 2005: 563), fråge-

formulär anförda av sjukvårdspersonalen och föräldrarna samt ett självutvärderingsformulär 

besvarat av sjukhusclownerna. Resultatet visar att de barn som fick träffa clownerna innan 

narkosen hade betydligt lägre ångestnivåer än de barn som ingick i kontrollgruppen.  En 

bidragande faktor tycktes vara att barnets ångestnivå var nära förenad med förälderns 

beteende och oro. Slutsatserna pekar följaktligen på att möten med clowner påverkar både 

barns och föräldrars oro och ångest på ett positivt vis. På motsvarande sätt visar även Golans 

et. (2009) och Fernandes & Arriagas (2010: 405-415) forskningsstudier på positiva effekter av 

sjukhusclowners medverkande gällande såväl barns som föräldrars ångest och oro (i Linge, 

2012:535).  
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2.3 Barn i sjukvården  

Med referens till Bluebond Langner (1991) skriver Rindstedt (2013:29) att vuxnas före-

ställningar om sjukdom under lång tid har intresserat antropologer. Däremot har barns upp-

fattningar sällan fokuserats i forskning. I monografin The private worlds of dying children 

(1978) beskriver Bluebond Langer ett etnografiskt fältarbete i vilket hon levt nära barn med 

cancer på ett sjukhus i USA för att studera deras drömmar och tankar. I studien fick Bluebond 

Langner syn på att barnen hade ett annorlunda och mer realistiskt perspektiv på sin situation 

än de vuxna. Barnen förstod mycket mer om sitt tillstånd och om sin prognos än vad de gav 

uttryck för. Barnen skyddade sina anhöriga från egna insikter och förståelse för att bevara 

relationer med sin nära omgivning. ”Det hela handlade om att ömsesidigt undvika att tala om 

tabuämnet döden och att upprätthålla intakta och oförändrade relationer” (i Rindstedt, 

2013:29).  

I In sickness and in play (2003) beskriver Dell Clark ett etnografiskt fältarbete i vilket hon 

avsåg att fånga 5-8 åriga barns egna perspektiv på sjukdomar såsom svår astma och diabetes. 

Studien utfördes i 46 familjers hem. I studien skildras hur barnen använde lek och fantasi för 

att hantera sin sjukdom. Studien pekar på hur barnen använde olika leksaker som övergångs-

objekt, vilket skapade trygghet i svåra situationer som sjukdomen medförde. Några barn 

skapade lekfulla ritualer för att på så vis skapa kontroll vid smärtupplevelser. Till exempel var 

det ett barn som sjöng en sång vid varje tillfälle sprutan injicerades. Utifrån denna studie har 

Dell Clark skapat det teoretiska begreppet imaginal coping som hon ”definierar som 

användandet av fantasi för att hantera sjukdomslidandet” (i Rindstedt, 2013:35, Rindstedts 

kursivering). Utmärkande coping-aktiviteter i studien var, enligt Dell Clark, berättelser, 

humor, lek, ritualer och böner. En vanlig lek i studien var då barnen intog maktfulla roller 

såsom ”läkare eller förälder och spelade den rollen mot en underordnad fantasipatient- ofta ett 

gosedjur, en docka eller ett husdjur” (ibid, s.36).  

2.4 Humorns potentiella rum 

Som beskrevs tidigare i detta avsnitt bedrev Linge ett forskningsprojekt om Humor och barn 

(1993) i början av 90-talet. Genom intervjuer med skolbarn i åldrarna 6-15, undersökte hon 

humorns funktion utifrån utvecklingspsykologiska aspekter. Sammanfattningsvis visar studien 

att genom att använda humorns strategi (Linges kursivering) kan barnet närma sig 

skrämmande upplevelser och obehagliga omständigheter. Humorn medför ett närmande av 

outforskade arenor och inbjuder barnet att pröva gränserna för vad som är möjligt (1993: 135-

136). Linge likställer humor med ett övergångsfenomen, ett potentiellt rum (jfr Winnicott, 
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1995), vilket utgör såväl förbindelse till som frigörelse från en situation (ibid, s.51).   

”Humorn betraktad som ett övergångsfenomen blir således den länk som förbinder den inre 

världen med den yttre, just på grund av sin samtidiga referens i dessa motsatta poler” (ibid, 

s.136). Humorn verkar som en strategi för barnet att bemästra och klara av sin livssituation 

och tillvaro (Linge, 1997:96). 

I Humor in children´s lives (2003) riktar även Klein uppmärksamheten på humorns roll i 

barnets livssituation på sjukhuset. Klein menar att den improviserade lek, vilken uppstår i 

möten med sjukhusclownerna, understödjer barnets kreativitet och sociala förmåga. Barnet 

kan således få en ökad tillit till sin egen förmåga, vilket i sin tur stärker barnets självkänsla 

och hälsa (i Linge, 2007:183). 

På motsvarande sätt beskriver Olsson et al. fyra funktioner med ett humoristiskt 

förhållningssätt. För det första har att humorn en social dimension som skapar trygghet, 

samhörighet och gemenskap. För det andra har humorn en expressiv funktion, då den kan ge 

uttryck för implicita och explicita känslor och tankar. För det tredje har den en informativ 

mening; att förmedla mening och uppfattningar. Därutöver har humorn ett kontrollerande 

syfte: att ge återkoppling i kommunikationen (i Linge, 2007: 183).  

På liknande vis skildrar Birgitta Silfver (2011) avhandlingen Karneval i klassrummet- 

kunskap på hjul- en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och 

poetisk etnografi, hur en av skrattets funktioner är att verka som ”en ventil” och ”bidra till att 

skapa en hälsosam kultur” (ibid, s.40). Trots att Silfvers avhandling fokuserar clownens 

betydelse i skolans kontext anser jag den relevant genom att den ringar in clownkaraktärens 

egenskaper och meningsskapande funktioner enligt följande kategorisering:  

- underhållaren, den som leker och roar 

- överskridaren, den som stiger över gränser 

- ifrågasättaren, den som ifrågasätter makten 

- ställföreträdaren, den som medlar och förmedlar 

- sörjaren, den som är sorgsen eller råkar illa ut men också den som visar omsorg (ibid, s. 39).  

 

Studien synliggör att arbetet med clownkaraktären erbjuder eleverna möjligheter att utforska 

identitet och undersöka existentiella frågor och dilemman. "Konsten, det osäkra, prövande, 

ännu inte färdiga tilläts finnas" (2011: 181) och genom detta kunde eleverna tillägna sig 

insikter om "självet, den andre och om världen", konstaterar Silfver (ibid, s.182). 
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2.5 Lekens flertydighet 

Enligt Charlotte Tullgren (2004:25) har skandinavisk lekforskning i huvudsak innefattat två 

områden; lekens möjligheter för barns utveckling och lärande och barns perspektiv på lek. 

Förskolläraren och forskaren Maria Øksnes riktar i Lekens flertydighet- Om barns lek i en 

institutionaliserad barndom (2013) ljuset mot alternativa och flertydiga sätt att tolka barns lek 

i motsats till traditionella lekforskare, såsom Piaget, Eriksson och Vygotskij, vilka har hävdat 

lekens rationella och funktionella kvaliteter. Øksnes hänvisar bland annat till lekforskaren 

Brian Sutton- Smith (2013: 22-23), en anhängare av den alternativa lekforskningen, som 

menar att teorier och definitioner av lek speglar vuxnas normativa behov eller vilja att ordna 

och styra barn: 

För att förstå leken, skriver Sutton- Smith, måste vi erkänna att den ibland handlar om förvirring, andra 

gånger om att vinna och förlora, ibland om att ta risker eller om skämt och bus, och inte minst om fest och 

kul (Øksnes, 2013: 23).  

I stället för att lyfta fram lekens ambivalens har flera forskare placerat den i bestämda 

konstitutioner och mönster, vilket i sig kan dölja lekens mörka och irrationella sidor, menar 

Sutton- Smith (ibid, s.24). En annan kritisk röst mot leken som vägen till barns utveckling och 

lärande är pedagogikprofessorn Kjetil Steinsholt (1999). I överensstämmelse med Sutton-

Smitt hävdar Steinsholt att genom att rationalisera leken kontrollerar vi den. En viktig poäng i 

Steinsholts resonemang är att framhållandet av barns fria lek inte i sig medför att barnet är fri 

att vara irrationell i leken. Genom att lägga tonvikten på lek som en väg till utveckling och 

lärande bortser man från lekens här-och-nu-perspektiv. Fokus handlar istället om vad leken 

skall leda till i framtiden och visar sig som ett verktyg för att utvecklas till en god vuxen 

(ibid). I Den vilda leken (1993) uttrycker den danske lekforskaren Torben Hangaard 

Rasmussen liknade resonemang;  

i takt med att leken under de senaste 10-15 åren tillskrivits en allt större positiv betydelse i barnets 

utveckling har det skett en tilltagande idealisering av leken som först och främst tillgodoser dess positiva, 

rationella sidor. Vi vill inte se, eller acceptera, att leken också kan rymma farliga, vilda, stökiga, våldsamma 

– kort sagt irrationella – sidor som får de vuxna att ingripa och förbjuda vissa lekar (ibid, s.13).  

I enlighet med Rasmussen, Sutton-Smith och Steinsholt uppmanar lekforskaren Eli Åm att 

söka efter en essens eller allmängiltig mening med lek. Vill man förstå leken ur barns 

perspektiv behöver vi lyfta fram den på ett annat sätt än om syftet är att förstå den betydelse 

leken har i utvecklingen från barn till vuxen (Øksnes 2013: 25-26). I forskningsprojektet 

Leken- ur barnets perspektiv (1989) undersökte Åm lekens mening utifrån lekande förskole-
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barns perspektiv. I studiens analys tillämpar Åm den tyske lekforskaren Fredrich Buytendijks 

teori om lek vilken fokuserar lekens spontana och dynamiska karaktär (ibid, s.24). Buytendijk 

menar att leken har sin grund i den barnsliga rörelsens dynamik, vilken kännetecknas av 

spontana handlingar utan målinriktning och av en patisk attityd till omvärlden, vilket handlar 

om ”att gripas, (…) en känslomässig förbindelse där man blir rörd och berörd” (ibid, s. 26). 

Lekens sfär inrymmer likaså, enligt Buytendijk, ett överraskningsmoment vilket utgörs av en 

växling mellan spänning och utlösning (ibid, s.28- 29).  

Leken kan, enligt Åm (1993), förstås som en livsform och en ”kommunikationsform” där 

barnet uttrycker något ”om sin egen och andras förmåga till kontroll och dominans” (ibid, 

s.145). En utmaning, för att förstå lek, ligger i att se till att handlingar som vid första 

anblicken för oss vuxna, kan tolkas meningslösa och slumpmässiga, i själva verket kan vara 

en del av lekens barnsliga logik (ibid, s.144-151). Med hänvisning till den brittiske 

antropologen Victor Turner skriver Åm att leken inrymmer ögonblick av communitas, 

samhörighet (ibid, s. 138). Communitas ”sammanför människor som hela personer, inte som 

innehavare av bestämda statuspositioner” (ibid, s. 138-139) och utmärks av ”kamratskap och 

jämlikhet” (ibid).  

I Leken som rum för livet (2010) berättar sjukhusprästen Lars Björklund om sina erfarenheter 

av och kunskaper om möten med barn i svåra livssituationer. Björklund ser leken som ett rum 

för livet, i vilket barnet kan få känslor och tankar synliggjorda utanför sig själv. Leken är, 

enligt honom, ett ”verktyg” vi människor ”gör” livet genom. Björklund beskriver ett möte 

med en 8-årig pojke vars pappa är mycket svårt sjuk i cancer och ligger inför döden. När han 

och pojken möts försöker Björklund, genom ett vanligt samtal, få pojken att öppna sig och 

berätta om det svåra, vad han tänker och hur han känner. Men pojken vill inte prata. Då frågar 

Björklund om de ska gå ner i sjukhusets kulvert och åka sparkcykel, vilket de gör. I denna 

stund, på något sätt, lämnar Björklund sin profession; att vilja hjälpa pojken, och lusten att 

åka cykel taget över. Och just i den stunden, menar Björklund, att själva mötet sker. Pojken 

börjar berätta och tillsammans funderar de över livet och pappan och en kommunikation 

utvecklas. Det Björklund vill uttrycka och understryka genom detta exempel är betydelsen av 

att bevara lusten till lek. Det går inte att manipulativt gå in och vilja hjälpa barnet, då förlorar 

vi mötet, understryker Björklund.  

I lekens värld (2014) beskriver lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson sina forsknings-

resultat kring lekens förutsättningar och betydelse. Hon menar att leken utmärks av total 
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koncentration, inre föreställningar och transformationer. Leken implicerar en attityd som 

utmärks av fullständig självförglömmelse och hängivelse. ”Lek är motsats till krav på 

prestation- men leder till kompetens” (s. 36). Prestationskravet förstör självförglömmelsen. 

Lekens medvetandetillstånd är hälsosamt, leder till återhämtande och välbefinnande, 

framhäver Knutsdotter Olofsson (s. 13). 

Meningen och innebörden i barns lekar har pedagogikforskaren Annica Löfdahl studerat 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I avhandlingen Förskolebarns gemensamma lekar – 

mening och innehåll (2004) lyfter Löfdahl fram att barns lek både har en kulturell och en 

social dimension. Hon beskriver två teman vilka återkommer i barns lekar. Det ena är 

överlevnad där barn gestaltar existentiella frågor om livet och de risker som finns där, och 

som de hanterar och finner lösningar på genom ett delvis gemensamt meningsskapande (ibid, 

s.91). Det andra temat, hegemonier, kretsar kring makt, i vilket barn gestaltar erfarenheter av 

att vara i en underordnad position i förhållande till en starkare auktoritet, som vuxna eller 

äldre/starkare barn (ibid, s.95). 

Lekforskaren Gunilla Lindqvist (2010: 25-38) har studerat lekens estetiska mönster och 

sambandet mellan kultur och lek. Hon beskriver två övergripande mönster i leken varvid det 

ena är dynamiskt och rörligt och är förenat med musik, poesi och rörelse. Det andra mönstret 

koncentrerar lekens handling, tema och roller.  

2.6 Barns upplevelser av konst och kultur 

Teatervetaren Karin Helander (2004; 2007; 2011) har under många år bedrivit receptions-

forskning om barns uppfattningar och upplevelser av scenkonst. I likhet med Lindqvist (2010) 

framhåller Helander att teater och drama inrymmer likt leken grundläggande beståndsdelar i 

egenskap av ”roll, handling, tid samt dramatiska medel som spänning, kontrast, 

tidsförskjutningar, symbol och ritual” (Helander, 2007:182). Helanders forskning (2011:82) 

visar att varje barns upplevelse av teater och drama är unik utifrån barnets individuella 

förförståelse, erfarenheter och livssituation. Dock, menar Helander, att det går att urskilja 

vissa generella mönster i barns upplevelser av scenkonst. Till exempel ” barns uppskattning 

av exempelvis absurditeter, situationer där barn är överlägsna vuxna, ordlekar, slapstick, 

situationskomik, nonsens, tabubrott, igenkännande, men också deras engagemang för 

existentiella frågor” (ibid, s. 85). Likaså barns uppskattning av detaljer, ett enskilt föremål, en 

fras eller ord kan helt och hållet styra och uppta barnets fascination. Helander hänvisar till den 

danske kulturforskaren Jørn Langsted som karaktäriserar god scenkonst som ”engagerad, 
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konstnärligt medveten och genomförd samt att den kan beröra sin publik och belysa viktiga 

frågeställningar” (2014a: 14).  

Liknande erfarenheter uttrycker konstprojektet Klangfugl, i vilket forskare och konstnärer i 

Norge framställer konstföreställningar för barn mellan 0-3 år. Villkoret är att alla människor 

har rätt till konst oberoende av ålder. Utgångspunkten är modern spädbarnsforskning och lek-

forskning. Projektet visar, i likhet med Helanders forskning, de yngsta barnens beundran för 

komplexa former och rytmer samt deras fascination av färg och form, rum och rörelse, bild, 

toner, ljus och kommunikation. Klangfugl åskådliggör att konstnärliga upplevelser skapar 

engagemang, förtjusning och koncentration även hos den yngsta publiken (Os och Hernes, 

2004: 9- 36).  

Suzanne Osten (2010: 83-101), regissör och tidigare professor vid Dramatiska institutet, 

skriver om teater för spädbarn med utgångspunkt i modern spädbarnsforskning. I sitt 

skapande av teater för barn har Osten arbetat mycket med tabun och vad som kan skildras för 

barn i teater. Hon menar att fantasi och kreativitet hjälper människan att hantera känslor som 

obehag, ensamhet och svartsjuka. Ostens kunskap är att barn vill ha sanningen och vill att 

vuxenvärlden försöker tala allvar: 

En skildring som uttrycker solidaritet gentemot barn, utan att ljuga om det hemska, är tydligen glädjande. 

Det meddelar: vi är i detta liv tillsammans. Det viktigaste: vi spelar med teaterlust, om svåra saker. Det 

handlar om kroppens optimism trots allt (ibid, s. 101).  

Ovanstående forskningsstudier, vilka presenterar barns upplevelser av kultur och konst, är av 

relevans för denna studies analys då teater och drama inrymmer liknande beståndsdelar och 

kännetecken som leken och kan därmed vara en del av kommunikationen mellan barnen och 

sjukhusclownerna. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska grund utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. Därtill har jag 

hämtat inspiration från psykoanalytiska, kommunikationsteoretiska och filosofiska synsätt på 

lek, vilka utvecklas i följande avsnitt.  

3.1 Barndomssociologiskt perspektiv  

I takt med barnrättskonventionens framväxt på 90-talet kom det barndomssociologiska 

forskningsfältet att influera synen på barn och barndom i samhället. Det barndoms-
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sociologiska perspektivet framhåller barn som kompetenta medskapande aktörer av sina egna 

villkor och liv. Begreppet barndom förstås som en ” kulturell och strukturell komponent i 

olika samhällen” (Helander: 2014c:7), vilken konstrueras och konstitueras utifrån före-

ställningar om exempelvis etnicitet, ålder, kön och klass (Allison James & Alan Prout, 2010; 

Gunilla Halldén, 2007: 26). Att framhålla barn som sociala aktörer medför att tillkännage 

barns perspektiv; att aktivt lyssna till och erkänna deras åsikter (Halldén, 2007; 2009). 

Perspektivets framväxt föranledde således en förskjutning i den tidigare synen på barn som 

”human becomings” (blivande) till ett erkännande av barn som ”human beings” (varande), 

med avsikten att förändra barns underordning i samhället (James & Prout, 2010; Halldén, 

2007, 2009). Numera utmärks modern barndomsforskning av föreställningar där barn, liksom 

vuxna, uppfattas som både beings och becomings (Prout, 2005; Nick Lee, 2009). Prout (2005) 

förtydligar att begreppet barndom (ar) är heterogent och komplext och bör i stället framgå 

som en del av både natur och kultur. Med andra ord, menar Prout, att barn bör förstås som 

både biologiska och sociala (i Øksnes, 2013:47). På liknande sätt förespråkar kultursociologen 

Mats Trondman (2013:8) en syn på barn som både being (”barndom som vara”) och 

becoming (”barndom som tillblivelse”) (Trondmans kursiveringar) och framhäver det dubbla 

ansvarstagandet ett sådant synsätt medför vuxenvärlden:   

Å ena sidan respekten för och erkännandet av vad barnet med sin egen röst genomlever i varats nu. Å andra 

sidan vuxnas ansvar för barnets tillblivelse i en öppen framtids tjänst – i en framtid som varje barn inbäddad 

i nuets vara inte nödvändigtvis kan förstå, ta ansvar för och råda över (ibid, s. 27)  

Den barndomssociologiska grunden är av betydelse i denna studie då den synliggör hur barn 

och barndom konstrueras och konstitueras, i en växelverkande process mellan sociala och 

kulturella föreställningar och aktörernas (barnens och clownernas) uttryck och ageranden i 

den studerade kontexten.  

3.2 Det barnkulturella forskningsfältet och barnrättskonventionen 

Ämnesområdet barnkultur inrymmer mångfaldiga discipliner såsom pedagogik, psykologi, 

filosofi, etnologi, socialantropologi, språk och estetik. Barnkulturen definieras och om-

definieras ständigt, i förhållande till synen på barn och barndom, främst utifrån vuxen-

världens värderingar, normer och villkor (Helander, 2011: 5). Barndomssociologen Berry 

Mayall (1996:1) menar att ”barns liv levs i barndomar som konstruerats för dem genom 

vuxnas förståelse av barndom och av vad barn är och borde vara” (i Dahlberg, Moss & Pence, 

2013:67).  
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Förenat med barnrättskonventionens fyra huvudartiklar (2, 3, 6 och 12) är artikel 31 särskilt 

betydande för svensk barnkultur (Helander, 2014b: 186) och av betydelse för min studie. 

Artikeln formulerar:  

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell 

och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

(UD, 2006:48). 

  

Väsentligt för det barnkulturella forskningsområdet och den studerade kontexten är likaså den 

ovan åberopade huvudartikeln, artikel 12, om ”barnets rätt att höras i frågor som rör dem” 

samt artikel 13, vilken proklamerar ”barnets rätt att uttrycka sig fritt och genom konstnärliga 

medel” (UD, 2006). Enligt min uppfattning är artikel 12 och 13 ytterst relevanta i relation till 

Glädjeverkstans målsättning och arbetssätt. Att låta barnet få komma till uttryck och bli hört 

är en demokratisk rättighet och en bärande ståndpunkt i ett barnkulturellt perspektiv. Hur 

artiklarna realiseras i praktiken är, menar jag, nära förenat med den syn på barn och barndom 

som formar den specifika kontexten.  

3.3 Kulturbegreppet  

Medieforskarskaren Johan Fornäs (2012) beskriver och skiljer ut fyra varianter av det 

komplexa och mångtydiga kulturbegreppet vilka är applicerbara inom barnkulturella studier. 

Det första kulturbegreppet är det ontologiska begreppet, vilket skiljer kultur ”det som 

människor har skapat” från natur, det som ”existerar utan mänsklig orsak” (ibid, s. 12). Den 

andra formen är ett antropologiskt kulturbegrepp, vilket avser kultur som ett sätt att leva; 

olika livsformer, idéer och normer inom en grupp eller ett samhälle (ibid, s.20). Den tredje 

varianten inbegriper ett estetiskt kulturbegrepp vilket åsyftar konstnärliga uttryckssätt och 

verksamheter (ibid, s.23). Som ett överbryggande av de tre kulturbegreppen och ett 

beskrivande av deras inbördes samspel framställer Fornäs ett fjärde hermeneutiskt kultur-

begrepp vilket ”definierar kultur som meningsskapande praktiker” (ibid, s.30). Det 

hermeneutiska kulturbegreppet bildar på så sätt en röd tråd mellan de ontologiska, 

antropologiska och estetiska begreppen (ibid, s.33). Det hermeneutiska kulturbegreppet 

inrymmer aspekter som har med ”mening, tolkning och kommunikation att göra” (ibid, s.31). 

Det hermeneutiska kulturbegreppet är idag det mest väsentliga bland filosofer, antropologer 

och kulturforskare (ibid s. 29-33).  
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Fornäs (2012) fyra betydelsesfärer appliceras som teoretiska tankeverktyg i studiens analys 

med avsikt att nå förståelse för kommunikationerna som uppstår mellan barn och clowner. 

Existensen, varandet, mellan barnen och sjukhusclownerna kan förstås ha sin utgångspunkt i 

ett ontologiskt kulturbegrepp, det vill säga i barnets verkliga liv och tillvaro. Det ontologiska 

kulturbegreppet kan sägas kulturaliseras in i kontextens specifika livsform, antropologiskt, 

genom utmärkande föreställningar och värden vilka förmedlas i och genom estetetiska 

artefakter och uttryckssätt. De ontologiska, antropologiska och estetiska kulturbegreppen 

upprättar på så sätt en dialog mellan varandra och ”flyter in” i den hermeneutiska, menings-

skapande, dimensionen. Det hermeneutiska fältet ”binder samman inre subjektiva skeenden 

med yttre objektiva artefakter och bygger på att erfarenheter och uttryck delas av fler än en 

individ” (Fornäs, 2012:102). På det sättet finner jag det relevant att inspireras av Fornäs 

indelning av det mångtydiga och komplexa kulturbegreppet.  

3.4 Barn(s)kultur  

Den danske pedagogikprofessorn Flemming Mouritsen (2002: 14-17) diskuterar barnkultur-

begreppet enligt följande tre uppdelningar; producerad kultur för barn (avseende marknads-

orienterad och estetisk kultur/konstnärliga uttryckssätt), kultur med barn (kulturuttryck som 

barn och vuxna skapar tillsammans) samt kultur av barn (barnets eller barns egna lekar, bild-

skapande och folklore), vilka kan vara av både estetisk och antropologisk karaktär (levnads-

sätt, sociala strukturer och relationer). Catharina Hällström (2011) diskuterar ytterligare en 

indelning; kultur bland barn. Begreppsindelningarna är dock flytande och överlappningar 

förekommer (Mouritsen, 2002; Helander, 2011). Anna Sparrman resonerar om begreppen 

barnkultur och barns kultur i termer av skilda föreställningar om barn. Därtill delar hon in 

kulturbegreppet i ”kultur som objekt” (kultur är) och ”kultur som handling” (kultur gör). 

”Kultur som objekt” innefattar materiella objekt vilka en gemenskap skapar och ”kultur som 

handling” består av skilda sätt att leva och kunskaper som individer realiserar i en specifik 

kontext (2011:27). 

I denna studie fokuseras främst kultur med barn. Uppsatsens syfte kan relateras till Sparrmans 

indelning ”kultur som handling” då jag avser att studera kommunikationen mellan barn och 

sjukhusclowner. Dock är min uppfattning, i enighet med Sparrman (2011), att strikta 

kategoriseringar av barnkulturbegreppet riskerar att ”hierarkisera mellan barn och vuxna” och 

”tillskriva barnkultur en imaginär stabilitet” (s. 28). Med referens till Prout (2005) förespråkar 

Sparrman (2011: 27-28) att i utbyte mot det dikotomiska tänkandet; barn-vuxen, aktiv-passiv, 

natur- kultur, istället studera och synliggöra vad som finns mellan dikotomierna. Genom att 
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studera samspelet mellan det sociala, miljöer och handlingar möjliggörs ett närmande av och 

förståelse för de processer vilka utformar och upprätthåller barndom och barnkultur.   

Som ett sätt att upptäcka och synliggöra de orättvisor vilka barn utsätts för utifrån ett makt- 

och åldersperspektiv har Margareta Rönnberg (2006) introducerat begreppet barnism.  

Barnism är följaktligen en ståndpunktsteori och en kulturförståelse på barnets grund, där man-så gott det nu 

går för en vuxen-åtminstone försöker begripa och förklara barnkultur utifrån barns underifrånperspektiv på 

vuxensamhället (Rönnberg, 2006: 53).  

Begreppet framhäver att vi måste förändra de barriärer och föreställningar som är orsak till 

oberättigade systematiska åtskillnader mellan barn och vuxna (ibid, s.76).  

3.5 Barn (s) perspektiv 

Med den framväxande barndomssociologin introducerades barnperspektiv som ett metod-

ologiskt begrepp, i meningen att fokusera barns villkor, uppfattningar och handlingar och 

barns perspektiv – det vill säga barns egna erfarenheter, utsagor och uppfattningar (Halldén, 

2007: 177; Helander, 2011:3-4). Åtskillnaden mellan begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv kan förstås utifrån samma principer vilka skiljer begreppen barnkultur och barns 

kultur. Det rör sig alltså om ”vem som formulerar perspektivet eller alternativt skapar 

kulturen” (Halldén, 2003:13).  

Pramling Samuelson, Sommer & Hundeide skriver att barnperspektiv kan innebära ”en 

särskild syn på barn” eller ”ett sätt att se på barn” (2011:39). Enligt Eva Johansson (2003: 42-

57) innefattar barnperspektiv att uppmärksamma de villkor vilka barn lever under och vilken 

betydelse de utgör för barns erfarenheter. Ett sådant barnperspektiv, menar Johansson, för 

med sig ett närmande av och förståelse för barns/barnets egna intentioner och intressen. Om 

barns/barnets perspektiv ska bli möjligt att förverkliga krävs följaktligen ett ontologiskt 

synsätt, vilket inrymmer en vilja att försöka förstå hur världen framträder för barnet och en 

strävan att förstå barnets varande (ibid, s. 44, 54).  

Bodil Rasmussen (1994) resonerar om begreppet barnperspektiv utifrån tre tankemodeller 

varvid den första innefattar ”vuxnas perspektiv på barn” som handlar om vuxnas kunskaper, 

intressen, teorier och erfaren-heter, vilka ser olika ut i olika sammanhang, socialt, kulturellt 

och historiskt. Den andra tankemodellen utgörs av ”barns perspektiv på den egna tillvaron” 

och omfattar hur barn själva ser på sina livsvillkor. Den tredje tankemodellen karakteriserar 

”mötet mellan barn och vuxna- barn som förmedlare och vuxna som tolkare” Förutsättningen 
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för denna modell är vuxnas förmåga att bli delaktiga i ett barnperspektiv baserat på insikter i 

och förståelse för barnets egna känslor, erfarenheter och livssituation (i Arnér och Tellgren, 

2011: 36).  

Begreppet barnperspektiv är sålunda mångtydigt och ges åtskilliga innebörder både 

ideologiskt och metodologiskt (Halldén, 2003: 12-23). Halldén menar att begreppet har 

använts i så många sammanhang att det inte längre har någon explicit innebörd att verka som 

ett analytiskt begrepp. Därigenom markerar Halldén betydelsen av att precisera begreppets 

innebörd i olika studier då dess faktiska tillämpning sålunda kan vara mycket skiftande (2009: 

18-19).  

Barnrättskonventionen kan sägas formulera ett samhälleligt barnperspektiv i följande 

bemärkelse:  

Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Alla 

människor – stora som små – har lika värde. Ytterligare en utgångspunkt i barnperspektivet är barndomens 

egenvärde. Barn är inte bihang till föräldrarna eller passiva mottagare av föräldrapåverkan. De är inte 

miniatyrupplagor av vuxna utan unika individer med egna behov. Barndomen ses således inte enbart som en 

förberedelsetid för vuxenlivet utan som en del av livet med ett värde i sig (SOU, 1997:115). 

Konventionstextens formulerande av barnperspektivet kan sammankopplas med barn-

konventionens föregångare och barnrättskämpen Janusz Korczaks syn på barn och barndom. 

Korczak avsåg att respektfullt förstå barnen i sin egen rätt och i sitt aktuella liv:  

Oförståndigt nog delar vi in uppväxtåren i olika mognadsstadier. Det finns inte något sådant som tillfällig 

mognad, ingen åldershierarki, ingen högre eller mindre grad av smärta och glädje, hopp och förtvivlan. När 

jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv, och 

dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad (Korczak, 2012: 60).   

I Korczaks synsätt finns en ödmjukhet och genuin nyfikenhet inför barnet. För att undvika 

förtryck och ett hierarkiskt samhälle ansåg Korczak att relationer bör bygga på respekt och 

erfarenhet. Jag anser Korczaks ideologiska barnperspektiv mycket berikande och perspektiv-

vidgande i diskussioner om samtida barnkultur.  

I denna uppsats fokuseras främst ett ideologiskt barnperspektiv, i betydelsen barnsyn. Jag 

anser det betydelsefullt att synliggöra hur det ideologiska barnperspektivet realiseras i 

praktiken då den barnsyn (människosyn) som framträder är nära förenad med hur 

kommunikationen gestaltas i den studerade kontexten.  
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3.6 Perspektiv på lek 

I västvärlden har det länge funnits ett sätt att förstå och betrakta lek som utveckling och 

lärande. Ett sådant funktionalistiskt synsätt lägger betydelsen vid att leken har ”en mängd 

positiva funktioner för människans utveckling” (Øksnes, 2013:14). Detta synsätt kan härledas 

till utvecklingspsykologiska och kognitiva lekteoretiker såsom Jean Piaget, Erik H. Eriksson 

och Lev Vygotskij. De skildrar på varierande sätt föreställningar om att barn genom leken 

utvecklar emotionella, sociala, motoriska och kognitiva kompetenser som anses nyttiga senare 

i livet. Psykologiska studier har även haft en benägenhet att framställa en idealisk och 

romantisk syn på barn och barndom (Øksnes, 2013:26). Enligt Steinsholt har leken emellertid 

inte ”med kunskapslärande att göra, utan snarare med en alltmer fördjupad förståelse av 

samband och sammanhang, som är ett annat slags kunnande” (i Öhman, 2011:15). I samma 

anda riktar Sutton-Smith kritik mot den instrumentella synen på lek och menar att den 

rymmer en retorik som i främsta rummet gynnar vuxnas normativa behov snarare än barns. 

Ett sådant synsätt på lek hjälper oss inte, menar Sutton-Smith, att förstå lekens essentiella 

karaktär (i Øksnes, 2013: 23). Mot bakgrund av barndomssociologins accentuerande av barn 

som ”human beings” hävdar Øksnes:  

Att möta barn som subjekt innebär också respekt för deras lek, att förmedla förståelse för att här försiggår 

det processer som är viktiga för barnen utifrån deras eget perspektiv; processer som kanske inte är lika 

förnuftsorienterade som vuxnas. En sådan hållning kan stå i kontrast till traditioner i pedagogiska miljöer 

där leken ensidigt ses som ett instrument för att utveckla och lära barn något (Øksnes, 2013: 49). 

Som alternativ till att söka efter en allmängiltig betydelse av leken hävdar Åm, i överens-

stämmelse med Sutton-Smith, att vi bör se till att lekens mening ändrar karaktär beroende av 

vilken form av lek det rör sig om. För att förstå leken här och nu, utifrån ett aktörsperspektiv, 

krävs teorier vilka fokuserar lekens mening och innebörd, menar Åm (1993:21).  

För att nå förståelse för den kommunikation som uppstår i möten mellan barn och clowner har 

jag på så sätt valt att inspireras av lekteoretiker som antar andra aspekter i lek än de 

dominerande framtids- och lärandeinriktade teorierna.  

3.7 Det tredje rummet-platsen för lek 

Den engelska barnanalytikern Donald. W. Winnicott (1896-1971) tillhör objektrelations-

teoretikerna, vilka skildrar teorier om hur människor känslomässigt anknyter till och sam-

spelar med andra (Askland & Sataøen, 2011: 101-105). Winnicott ansåg emellertid att 

psykoanalytiker var så upptagna av att använda leken som ett medel och verktyg i terapi att 
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man såg förbi lekens värde i sig. Han försökte förstå och formulera hur lek uppstår och vilken 

funktion den har för individen (Hägglund, 1989:26).  

När Winnicott introducerade sin teori fokuserade han samspelet mellan barnet och modern. 

Idag menar man att teorin även kan omfatta andra viktiga omsorgspersoner i barnets närhet 

(Jensen, 2013: 171; Öhman, 2011). Winnicott menar att ”leken i själva verket varken hör till 

den inre psykiska verkligheten eller till den yttre verkligheten” (Winnicott, 1971/2003: 152). 

Platsen för lek är enligt honom det potentiella rummet- ett skapande tredje rum som uppstår 

mellan barnet och omsorgspersonen (ibid, s. 158). Barnets erfarenheter av tillit och förtroende 

i relation till omsorgspersonen avgör hur detta potentiella område upprättas och utvecklas 

(ibid, s.159). En brist på tillit begränsar barnets lekförmåga och förhindrar att det potentiella 

rummet uppstår. Det potentiella rummet är en ”variabel faktor”, vilket innebär att det skiftar 

utifrån individens livsupplevelser och situation (ibid, s. 162).  I relation till barnets 

lekhandlingar införde Winnicott termerna övergångsobjekt och övergångsfenomen som ett 

sätt att binda samman barnets yttre och inre värld:  

Övergångsfenomen är när barnet använder handlingar med sin egen kropp för att avskärma sig mot yttre 

realiteter t.ex. att det suger på fingrarna.(…). Övergångsobjektet fungerar som en ersättning, men också som 

en representation att låta farliga känslor få utlopp genom (i Askland & Sataøen, 2011: 104).  

Ett övergångsobjekt kan vara ett föremål såsom en nalle eller en snuttefilt som ger ro och 

avkoppling, skapar tröst och beskydd och är likt en vän (Winnicott, 1971/2003: 28). Social-

psykologen Lars-Erik Berg tolkar Winnicotts term övergångsobjekt enligt följande:  

Övergångsobjektet är förstås en ”leksak”. Men en med mäktiga krafter. Övergångsobjektet är en följeslagare 

ut i världen, inte bara en tröst i otrygghetens stund. När jag som barn blir rädd för yttervärlden behåller jag 

tryggheten från min invanda vrå av världen genom min snuttefilt, men den finns också som följeslagare när 

jag ger mig ut från min vrå (Berg, 2012-02-23).   

Enligt Winnicott är spegling en betydelsefull aspekt i samspelet mellan barnet och 

omsorgspersonerna:  

Genom att barnet blir kärleksfullt värdesatt, värdesätter det sig själv på samma sätt. Genom de budskap som 

den vuxne sänder med röst, blick, kropp och ansikte ser barnet att andra uppskattar det, att det blir godtaget, 

omtyckt och älskat. Alla dessa bilder byggs successivt in i barnets egen självbild. (…). I denna spegling är 

det vitalt att omsorgspersonerna klarar av att ta emot barnets både positiva och negativa känslor (Askland & 

Sataøen, 2011: 102).  
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Vidare talar Winnicott om betydelsen av holding vilket innefattar en ”tillräckligt bra” 

omsorgsgivare och omgivning. En ”hållande” miljö karakteriseras av en emotionell intimitet 

och lyhördhet för barnets perspektiv, vilket ligger till grund för barnets utveckling av självet 

(1985:37). I artikeln ”Hospital clowns working in pairs in synchronized communication with 

ailing children” (2008) beskriver Linge, med referens till Winnicott (1960), att 

sjukhusclownerna i hennes studie intog gestaltningar som ”bärare” (”a holding function”) av 

barnets känslor i kommunikationer med barnen.  

Enligt Winnicott är leken ”något av det allvarligaste vi kan ta oss för” (1971/2003: 10). Det är 

enbart i lekandet som barnet och den vuxne ”kan vara kreativ och använda hela sin personlig-

het” (ibid, s. 92). Sökandet och kreativiteten i leken är av existentiell karaktär. Barn och 

vuxna är fria att vara kreativa i leken (ibid, s. 91). Som jag läser Winnicotts teori är friheten i 

lek nära förenad med en tillitsfull relation, vilket krävs för att leken skall uppstå. Winnicott 

såg följaktligen leken som en unik företeelse som hör ihop med hälsa, relationer och 

kommunikation (ibid, s.74). ”Leken är det ständiga beviset på att barnet lever och skapar” 

(Winnicott, 1983: 147). Barnet leker för att det är roligt men även för att bemästra ångest och 

hantera idéer och tankar som skapar ångest, anser Winnicott (ibid, s.146-150).   

3.8 Kommunikationsteoretiska perspektiv på lek  

Ledande inom det kommunikationsteoretiska fältet är Gregory Bateson och Cathrine Garvey 

vilka intresserat sig för hur lek kommuniceras. Den svenska lekforskaren Birgitta Knutsdotter 

Olofsson tillhör denna tradition och tar sin utgångspunkt i ovanstående forskares resonemang 

om lek (Knutsdotter Olofsson, 1991:17; Hägglund, 1989:71).  

I artikeln ”A theory of play and fantasy” (1976: 183-198) beskriver Bateson sin teori om lek. 

Teorin uppkom 1952 då han under ett besök på ett zoo fick syn på två unga apor som var 

engagerade och interagerade med varandra. Aporna betedde sig på ett liknande sätt som om 

de var i kamp; de jagades, nafsade varandra och tumlade runt. Ändå var det uppenbart att det 

som helhet inte handlade om att föra en verklig kamp utan om en kommunikation och lek 

mellan aporna. Frågan som väcktes hos Bateson var hur aporna kunde förstå att bråkleken inte 

handlade om en strid på riktigt. Det Bateson fick insikt i var att aporna skickade under-

medvetna metakommunikativa budskap/signaler till varandra vilka meddelade att ”detta är på 

lek” (s.185). Dessa kännetecken, menar Bateson, vidkommer även för människors lek. 

Emellertid, poängterar Bateson, att lek endast kan uppträda då båda deltagarna har förmåga 

till en viss grad av metakommunikation (ibid). Hangaard Rasmussen tolkar Batesons lekteori 
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och framhåller att metakommunikationen (kommunikation om leken) skapar ”ordning och 

trygghet” (1993:45, Rasmussens kursiveringar). Metakommunikationen kan vara av såväl 

kroppslig som av verbal karaktär (ibid).  

Leken utspelar sig följaktligen inom ett förutsättande system, vilket Bateson kallar lekramen. 

Lekramen markeras genom leksignaler såsom via ögonkontakt, mimik, röstläge, kroppsspråk 

och verbaliseringar (ibid, s. 192-193). Det som sker, sägs och görs i leken benämner Bateson 

som text. Lekens signaler kan inte förstås utanför sitt sammanhang- kontexten (Knutsdotter 

Olofsson, 1991:18). För Bateson är alltså lek ett sätt att förhålla sig till verkligheten, vilken 

förmedlas via metakommunikativa signaler (Bateson, 1976: 183-198). 

På liknande sätt omfattar Cathrine Garveys (1990) teori strukturer i lek och hur kommun-

ikation uppträder. Dessa aspekter har betydelse, menar Garvey, för barnets skapande av och 

förståelse för verkligheten. Garvey definierar lek utifrån följande principer: 

1) Lek är lustbetonad och njutningsfylld.  

2) Lek har inget yttre mål. Leken har ett egenvärde.  

3) Lek är spontan och frivillig.  

4) Lek kräver aktivt engagemang av deltagarna.  

5) Lek har vissa systematiska relationer till vad som inte är lek. 

(ibid, s. 4).  

Garvey framhåller att leken är nära förbunden med leendet. Leendet och leken utvecklas i 

nivå med varandra, de hör ihop och uppstår när barnet mår bra. Garvey menar att ett barn som 

är sjukt, förvirrat, oroligt och ängsligt leker men ler inte (1990: 17-23). Utifrån Batesons 

lekteori uppfattar jag att en möjlig tolkning är att förstå leendet som en leksignal, även om 

Garvey inte explicit uttrycker det på det sättet. Andra lektecken Garvey åskådliggör är 

ljudeffekter såsom att ändra tonläge och att använda nonsensspråk- vilket innefattar ett slags 

experimenterande med språk och ord (1990: 59-76).  

Som nämnts ovan tar lekforskaren Birgitta Knutdotter Olofsson sin utgångspunkt i Batesons 

och Garveys lekteorier. På liknande sätt betraktar hon ”leken som ett förhållningssätt, en 

mental inställning till det som sägs och sker” (Knutdotter Olofsson 1991:37). Det viktigaste 

tecknet för lek är enligt henne lekens ”som-om” karaktär (Knutdotter Olofsson 1990:20). Med 

utgångspunkt i Garveys teori beskriver Knutsdotter Olofsson hur leken inrymmer tre förut-

sättande sociala dimensioner; samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Samförstånd 

innebär att deltagarna är överens om att leka och vad man leker. Turtagande omfattar att turas 
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om att ta initiativ, agera och bestämma i leken. Ömsesidighet medför att deltagarna är på en 

jämlik nivå och deltar på lika villkor i leken (1991: 32-33).   

3.9 Filosofiska perspektiv på lek- för lekens egen skull  

I följande avsnitt beskrivs några filosofiska aspekter av leken vilka fokuserar ytterligare ett 

sätt att tänka om och förstå leken än det traditionella instrumentella synsättet. Tonvikten läggs 

på leken som något som ”bara händer”, något vi inte kan kontrollera och styra i en viss 

riktning (Øksnes, 2013).  

Enligt den holländska kulturfilosofen Johan Huizinga är leken en grundform för all mänsklig 

existens och aktivitet. Leken är en grundläggande och nödvändig förutsättning för att kunna 

skapa en kultur, ur leken föds kulturen (Huizinga, 1945:5). Genom att försöka finna lekens 

nyttiga funktioner går man miste om det väsentliga med leken, understryker Huizinga. Likväl 

framhåller Huizinga att behovet och begäret av lek föreligger men det har sitt ursprung i den 

glädje som leken framställer (ibid, s. 16). Enligt Huizinga är leken inte avskild från det övriga 

livet, men karaktäriseras av vissa kännetecken:  

1) Lek är ett ”fritt handlande” och utmärks av frihet. Lek utan en vilja är inte lek.  

2) Leken är bortom det ”vanliga livet”. Den innebär att man går in en ”tillfälligt existerande aktivitetssfär 

med sin egen mening”. Den har en karaktär av fest och glädje.  

3) Leken anträder, och i ett visst ögonblick är den avslutad. ”Så länge den är igång, råder rörelse, 

böljegång, omväxling och bestämd ordningsföljd”.  

4) Inom lekområdet råder en speciell och förbehållslös ordning. Leken har sina egna regler.  

5) Leken hör till den ”estetiska sfären”, den inrymmer anblickar av skönhet. ”Leken binder och löser. Den 

fjättrar. Den förtrollar”.  

6) Leken innehåller ett spänningselement vilket utgörs av osäkerhet och oförutsägbarhet.  

7) Leken är en strävan efter avkoppling och avspänning.  

8) I lekens område har det ”vanliga livets lagar och bruk inte längre någon giltighet” (ibid, s. 16-23).   

Ett intressant perspektiv i Huizingas teori är att han engagerar sig för att analysera leken som 

något specifikt för människan och inte något som bara är särskilt för barn (Øksnes, 2013:127).  

Filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer framhåller likt Huizinga leken som en 

grund för estetiken och väsentlig för konstverkets ontologi (2002:15). Gadamer menar att 

leken har sitt eget väsen och den är i ständig rörelse, men rörelsen saknar ändamål. I samklang 

med Huizinga betonar Gadamer lekens förbindelse till det allvarliga. Den som inte tar leken 

på allvar förstör den. Enligt Gadamer pågår inte leken för lekaren, subjektet, utan lekaren dras 
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in i leken genom dess rörelse och dragningskraft. Det är med andra ord leken som leker. 

Individen erfar likafullt leken som en slags avkoppling (Gadamer, 2002: 79-89).  

Leken har, enligt Gadamer, sin grund i deltagarnas engagemang och förtrollning i de 

aktiviteter de är indragna i. Genom aktiv lek dras deltagarna in i ”en dans av ömsesidig 

lyhördhet som antar ett unikt rörelsemönster” skriver Steinsholt som tolkat Gadamers syn på 

lek i artikeln ” I lekens ingenmansland” (2012-02-21). Detta rörelsemönster blir lekens 

subjekt, en ”händelse vi fångas in i”:  

Leken uppfyller sitt syfte först när den som leker går upp i den. Det är bara allvaret hos leken själv, som gör 

att leken förblir lek (…). Lekens sätt att vara tillåter inte att den lekande förhåller sig till leken som om den 

vore ett föremål. Uttryckt på annat sätt: Vi kan inte delta i leken på ett halvförpliktigande eller distanserat 

sätt. En sådan distans kommer i så fall att leda till att man närmar sig leken som om den vore ett ting eller 

”bara lek”. (…). Att vara i leken kräver ett djupt engagemang tillsammans med andra som också är i lekens 

våld (Steinsholt, 2012-02-21).  

Leken är följaktligen inte en aktivitet som människor instrumentellt kan styra. När lek-

deltagarnas delaktighet inte längre fastställs av ett fullkomligt uppgående i leken utan av att 

rollerna leks med hänsyn till skådespelets helhet görs leken till en ”framställning för” eller ett 

skådespel, menar Gadamer (2002: 88). Det vill säga när en lek får ett yttre syfte är det inte 

längre lek, utan en ”framställning för”, likt ett skådespel, enligt Øksnes (2013: 166). 

3.10 Lek som improvisation och karneval  

Flera av de karaktärsdrag som Huizinga och Gadamer tillskriver leken återfinns i leken som 

improvisation och karneval. Öhman diskuterar i Det viktigaste är att få leka (2011) lek som 

improvisation, vilken kännetecknas av att  

det inte finns något färdigt manus, att handlingen skapas i nuet, att det ändå finns något slags lös struktur 

eller överenskommelse att utgå ifrån som styr de improviserandes handlingar och att improvisationen är 

kollektiv, ingen enskild person bestämmer vad som ska ske utan det avgörs gemensamt (ibid, s. 162 med 

hänvisning till Sawyer, 1997). 

Improvisation inrymmer följaktligen kreativitet och fantasi, att ge sig hän i leken och vara här 

och nu (Öhman, 2011:162). Öhman framhåller vidare att de stora lekteoretikerna Piaget, 

Vygotskij och Freud betraktade den kaotiska och spontana leken som en omognad eller 

otillräcklig kompetens hos barnet, i stället för att se att den improviserade lekens 

överskridande och rörliga karaktär är glädjefylld, njutbar och betydelsefull för barnen (ibid).  
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Den improviserade leken erinrar om lek i en karnevalisk anda (Öhman, 2011: 166-168; 

Øksnes, 2013: 144-152). Karneval betyder i enlighet med Svenska akademins ordlista 

”festlighet med tåg av utklädda” (Öhman, 2011:166). Karnevalisk lek är ett begrepp skapt av 

den ryske språk- och litteraturteoretikern Michail Bakhtin (1895-1975). Den karnevaliska 

leken frigör sig det förnuftsmässiga och det ”sanna”:  

Karnevalen är en lek med skillnader där ”målet” är att skapa en alternativ social ordning. Det handlar om en 

protest mot det vuxenstyrda monologiska livet med dess sanningsregimer och ordningstyrannier (...). 

Karnevalen har inga dirigenter eller sufflörer som ska koordinera festen, den sätts inte i rörelse med hjälp av 

föreskrifter och regler (…). Den mening som leken lockar fram är självstyrande. Det är leken själv som 

etablerar regler och möjliga förhållanden, den inrättar lämplig mening och lämpliga handlingar (Øksnes, 

2013:149). 

Karnevalen utmärks sålunda av en säregen logik som lyfter fram en festligare sida av 

varandet; en ny värld av lek och skratt. ”Karnevalen är på många sätt dialogiskt deltagande 

där deltagarna är uppfångande, uppslukade i något” skriver Øksnes (2013:160) med referens 

till Bakhtin (1984).  

3.10.1 Sammanfattning  

Genom att tillämpa ovanstående lekteorier, vilka fokuserar lekens innebörd och mening, i 

studiens analys är följaktligen min avsikt att nå förståelse för vad som sker och uppstår i 

kommunikationerna mellan barnen och clownerna. Winnicotts lekteoretiska synsätt är 

fruktbart då det fokuserar anknytningens betydelse och lekens tillblivelse. Det 

kommunikationsteoretiska perspektivet hjälper mig att förstå olika aspekter av 

kommunikationen. Huizingas och Gadamers filosofiska lekteorier är betydelsefulla då de 

beaktar lekens existentiella aspekter och självgiltighet. Den karnevaliska metaforen beskriver 

leken som en säregen och kreativ livsform och i linje med improvisationsleken lyfter den fram 

lekens här och nu och dess egenvärde. Dessa synsätt är av relevans då kommunikationerna 

mellan barn och clowner till stor del bygger på improvisation och skapas i nuet. 

4. Metod och material 

Utifrån studiens syfte har jag valt en etnografisk ansats vilken har generat det material jag 

behövt för att belysa uppsatsens frågeställning. I den metodologiska och metodiska ansatsen 

ingår etnografi och hermeneutik. Nedan ges en beskrivning av studiens tillvägagångsätt, 

genomförande, etiska överväganden samt det hermeneutiska tolkningsförfarandet.  
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4.1 Etnografisk ansats  

Med utgångspunkt i studiens syfte har jag valt en etnografisk ansats. Etnografiskt inriktade 

studier har ingen enhetlig metod, men förenas av några gemensamma kännetecken:  

Etnografi är samlingsnamnet för kultur-och samhällsvetenskapliga metoder som innebär att forskaren vistas 

en längre eller kortare tid på ett forskningsfält- genomför ett fältarbete- och samlar in sitt material i nära 

kontakt med personerna på fältet, med syfte att få en kontextuell förståelse av de fenomen och de 

sammanhang som är föremål för forskningen (Johansson & Karlsson, 2013:37).  

Ett etnografiskt fältarbete framstod på så sätt lämpligt för att nå förståelse för 

kommunikationer som uppstår i möten mellan barn och sjukhusclowner. En etnografisk studie 

inriktar sig alltså på människors miljöer, vardagsliv och kulturer (Lalander, 2014:85). Det 

handlar om att söka förståelse för människors uttryckssätt i ageranden och uttalanden 

(Kullberg, 2014:14). Med referens till Emond (2005) skriver Johansson & Karlsson att 

etnografin kan hjälpa forskaren att ”förstå barns sociala världar” och ”utmana sin vuxen-

centrerade förförståelse av vad det innebär att vara barn” (2013:38). Den etnografiska 

forskaren betraktar människan som intentionell, det vill säga att ageranden och handlingar 

grundas i människans mening och vilja, samtidigt som individen förstås beroende av sin 

omgivning (Kullberg, 2014:61). Den intentionella synen på människan och verkligheten delas 

såväl inom hermeneutiken (Sjöström, 1994:76) som inom det barndomssociologiska 

paradigmet (Halldén, 2007: 27-28).  

För att få syn på mötet mellan människors perspektiv handlar det om att forskaren går i dialog 

med den värld som studeras (Gadamer, 2002). För att tillägna mig en djup förståelse för vad 

som sker i mötet mellan barnen och clownerna avsåg jag komma så nära aktioner och 

skeenden i den studerade kontexten som möjligt. Rindstedt framhåller att etnografisk 

forskning gör det möjligt för forskaren att fokusera ”de pågående roller som barn spelar och 

de tolkningar som barn själva gör i sitt liv” (2013:21). På motsvarande sätt skriver Halldén att 

”genom studier på de platser där barnen befinner sig analyseras barnens verklighet såsom den 

framstår från deras ståndpunkt” (2007:28).  

För att möjliggöra en närhet till och förståelse för interaktioner i den studerade kontexten 

valde jag deltagande observationer som huvudsakligt forskningsmetodiskt redskap. Enligt 

Johansson & Karlsson (2013:28) är deltagande observationer lämpliga när forskaren vill 

komma nära komplexa fenomen såsom synsätt, förhållningssätt och föreställningar.  
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4.1.1 Förberedelser inför fältarbetet 

Som jag beskrev inledningsvis uppstod mitt intresse och idén till studien under min praktik-

period vid Glädjeverkstans verksamhet under våren 2015. Under denna period utvecklade jag 

en god relation till verksamhetsledarna och clownartisterna. Jag fick en bra inblick i såväl den 

administrativa som i den praktiska verksamheten med barnen. På så sätt skapades goda 

förutsättningar att få acceptans och ”tillträde till fältet”, vilket är betydande vid en etnografisk 

studie (Ahrne & Svensson, 2014:91; Johansson & Karlsson, 2013:16). Glädjeverkstans 

verksamhetsledare och artisterna var mycket positiva till att ingå i studien när jag presenterade 

idén att studera deras verksamhet. 

I juni kontaktade jag, via mejl och telefon, Charlotte Elf, verksamhetschef på Pedagogiskt 

resurscentrum (PRC) på Astrid Lindgrens barnsjukhus och presenterade studiens forsknings-

intresse och syfte. I augusti träffades vi för ett möte i vilket hon delgav mig information om 

PRC, de styrdokument, lagar och riktlinjer som omfattar de specialpedagogiska och barn-

kulturella aktörerna på barnsjukhuset. Hon visade mig runt i lokalerna och informerade om de 

etiska förhållningsregler och sekretessbestämmelser som barnsjukhuset omfattas av, och 

därmed även jag som forskare. Under samtalet berättade jag om mig och min bakgrund och 

informerade återigen om syftet med studien samt hur jag planerade att gå tillväga. Jag 

berättade att jag avsåg att följa clownerna under tre veckor. Beroende av hur forsknings-

processen och materialinsamlingen fortlöpte kom vi dock överens om att fältarbetets 

tidsperiod kunde komma att förändras och eventuellt förlängas. Utifrån de insikter och den 

förförståelse jag tillägnade mig i detta skede var jag väl medveten om att barnens behov, 

hälsotillstånd och livssituation på sjukhuset kan variera och ändras på mycket kort tid, vilket 

medför att jag som forskare måste vara flexibel och ytterst lyhörd. Avslutningsvis erhöll jag 

under samtalet barnsjukhusets samtyckte, via Charlotte Elf, och i samråd med Britt- Marie 

Ygge, vårdutvecklingschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, till att bedriva min fältstudie på 

barnsjukhuset. Därefter bad jag Glädjeverkstans verksamhetsledare att ytterligare en gång 

informera clownartisterna om studien samt erhålla samtycke från dem. Slutligen avtalades att 

jag fick inleda mitt fältarbete på barnsjukhuset under tre veckors tid i september 2015, 

måndag-fredag kl. 9.00- 15.30.  

Därefter fördjupade jag mig i vetenskapsteoretisk och metodologisk litteratur samt undersökte 

den forskning som genomförts inom området. Jag studerade även några filmer vilka skildrar 

Glädjeverkstans verksamhet. I den förberedande processen funderade jag mycket på hur jag 

skulle kunna dokumentera mina iakttagelser på ett så noggrant vis som möjligt. Med hänsyn 
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till patienternas integritet och den etiska mycket känsliga miljö som råder på barnsjukhuset 

beslutade jag, i samråd med Glädjeverkstans verksamhetsledare, att det lämpligaste sättet var 

att gå åt sidan och föra anteckningar i de personalrum som finns på varje avdelning. Därtill 

planerade jag att föra anteckningar vid förflyttning mellan avdelningar, i samband med 

rapportering av sjukhuspersonal och vid de tillfällen då clownerna för egna anteckningar 

utanför barnens rum, förutsatt att det inte var några patienter i närheten. I den förberedande 

fasen tillverkade jag även en namnskylt med mitt namn, utbildning och med Glädjeverkstans 

logotyp för att på så sätt klargöra och upplysa om min forskarnärvaro för sjuksköterskor och 

läkare på barnsjukhuset.  

Jag diskuterade även med Glädjeverkstans verksamhetsledare hur jag skulle förhålla mig i 

rollen som observatör under fältarbetet. Vi kom överens om att min observatörsroll skulle 

vara synlig och presenterad, men relativt passiv, i den meningen att inte aktivt agera 

tillsammans med clownerna om inte clownerna bjöd in mig att på något sätt vara delaktig i 

interaktionen. 

4.1.2 Beskrivning av den studerade kontexten  

Glädjeverkstans sjukhusclowner besöker Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna 6 dagar i 

veckan mellan kl. 9.30- 15.30. De tio verksamma clownkaraktärerna heter: Bandy, Gajans, 

Pajette, Margott, Milda Matilda, Fjodor Dr Jewski, Tuta, Boel Betula, Hjördis och trollkarlen 

Dr Pöhm Fritz. Sjukhusclownerna arbetar alltid i par. Som tidigare nämnts byggs mötena upp 

via improvisation med hjälp av estetiska uttryckssätt såsom musik, sång, dans, trolleri, rim 

och ramsor, handdockor och genom clownernas specifika kroppsuttryck, klädattribut samt den 

rödmålade näsan. Framträdande i mötena är att clownerna stimulerar varandra och att det 

skapas en kommunikation mellan duon. En sjukhusclown i Lotta Linges forskning beskriver 

hur samarbetet mellan sjukhusclownerna kan se ut under ett möte med barn:  

en av clownerna är först den drivande i duon och den andre mer assisterande, för att förloppet senare kan 

växla över till motsatta positioner. Det finns en växelverkan mellan clownerna, vem som bestämmer och 

vem som är slav. Det finns också en speglingssamverkan mellan clownerna, där synkroniseringen innebär en 

intuitiv lyhördhet för varandras ageranden, men också för barnets aktuella problematik. En av sjukhus-

clownerna fångar upp den problematiska affekten hos barnet (exempelvis ilska), förstorar och uttrycker det 

barnsliga i denna affekt, medan den andre sjukhusclownen tar den motsatta positionen, det vill säga letar 

efter ”barnets konstruktiva sida” och stöttar barnet fram till en egen lösning av problematiken (Linge, 2007: 

188).  
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Flera av barnen som clownerna möter på Astrid Lindgrens barnsjukhus har mycket långa 

behandlingar och kan vara inskrivna och vårdas på sjukhuset i flera veckor eller månader. 

Ibland är barnen så dåliga att de inte orkar, förmår eller får lämna sina rum. I dessa fall frågar 

clownerna både föräldrar och personal om det skulle vara bra för barnet med clownbesök flera 

gånger i veckan. Då skrivs barnen upp på Glädjeverkstans VIP-lista. Barnet får då ett par 

kompisar som kommer och knackar på deras rum nästan varje dag. Clownerna anpassar sig 

helt efter barnets ork och humör och de frågar alltid barnet om det vill ha besök.  

Under fältarbetet följde jag sjukhusclownerna i deras planerade möten med VIP-barn, 

inneliggande patienter, och i möten med dagpatienter. De studerade mötena har ägt rum i 

barnens rum, väntrum, lekrum och i korridorer på barnsjukhuset.  

4.1.3 Forskningsetiska överväganden 

Att forska genom deltagande observationer innebär att förhålla sig etiskt till de människor och 

den praktik som studeras. Under studiens process har jag fäst vikt vid barnrättskonventionen, 

barnsjukhusets etiska riktlinjer, Glädjeverkstans etiska koder samt till Vetenskapsrådets 

(2011) forskningsetiska överväganden; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och 

att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. Människors 

välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov (Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1990 (numera Vetenskapsrådet) citerad i Ahrne & Svensson, 2014:31).   

Respekt har varit ett vägledande nyckelbegrepp genom hela forskningsprocessen. Begreppet 

innefattar att vara ytterst inkännande och lyhörd inför de barn, föräldrar och sjukhuspersonal 

jag möter under fältarbetet, och likaså i min relation till sjukhusclownerna.  

Enligt informationskravet och samtyckeskravet tillfrågades först Glädjeverkstans 

verksamhetsledare och clownartisterna om de var intresserade av att jag studerade deras 

verksamhet. I nästa steg tillfrågades verksamhetsansvariga på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Genom ett inledande brev informerade jag om syftet med studien. Vad gäller samtycke och 

informationskravet i förhållande till barnen och föräldrarna/ andra närstående personer till 

familjen har sjukhusclownerna frågat både barn och föräldrar inför varje enskilt möte om jag 

fick följa med in i på rummet. På ett kortfattat och lekfullt sätt har clownerna informerat 

barnen och föräldrarna om att jag följer och studerar vad clownerna gör när de hälsar på hos 

barnen på sjukhuset. Oftast var det en av clownerna som erhöll samtycke för mitt deltagande 
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genom att ställa frågan: ”vi har en kompis med oss idag, Christine. Hon studerar vad vi 

clowner gör när vi hälsar på hos barnen här på sjukhuset. Och hon ska skriva som en bok om 

oss kan man säga. Får hon följa med in på ditt/ert rum och stå och titta på oss i 

dörröppningen?”  

Vid några tillfällen har clownerna tagit beslutet att det inte var lämpligt att fråga om samtycke 

och bjuda med mig in på rummet pga. av barnets hälsotillstånd eller familjens livssituation. I 

något fall har barnet sagt nej till clownerna när de frågat om de fick bjuda med mig. Vid dessa 

tillfällen har clownerna bemött barnet genom att lyfta fram att det var positivt och starkt att 

barnet sa nej när han/hon kände så och jag har väntat utanför barnets rum.  

I enlighet med konfidentialitetskravet är samtliga barn och föräldrar anonymiserade i analys-

delen. Namnen som används i resultatdelen är fiktiva. Anonymitet är en svår aspekt i 

kvalitativa studier då de medverkade kan känna igen sig själv och andra i framställningen 

(Johansson & Karlsson, 2013:24). Därmed har jag i bearbetningen och framförandet av 

materialet gjort en avvägning i förhållande till ”hur känsligt materialet är” (ibid). Jag har 

strävat efter att framställa de studerade mötena på ett så verklighetsnära sätt som möjligt utan 

att identifiera personliga enskildheter.  

Enligt nyttjandekravet har jag informerat Glädverkstans verksamhetsledare, clownartisterna 

och barnsjukhuset om att det insamlade materialet endast används i denna studie.  

4.1.4 Genomförande av fältstudien och min forskarroll 

Under fältarbetet strävade jag i den möjligaste mån att ”vara ett inslag i miljön” (Johansson & 

Karlsson, 2013:39) för att inte störa samspelen mellan barnen och clownerna. Inför 

observationerna hade jag med mig följande frågor: Vad är det som sker i mötet? Vad är det 

som kommuniceras? Hur kommuniceras innehållet i mötet?  

I och med att jag inte deltog aktivt och agerade i mötena hade jag möjlighet att observera och 

iaktta koncentrerat. Jag upptäckte ganska tidigt att det var en förutsättning för att kunna tolka 

in så många intryck som möjligt och hitta en fungerande strategi att ”anteckna i huvudet”, för 

att så snart det var praktiskt möjligt skriva ner observationerna som fältanteckningar. Den 

långa tiden på fältet gjorde att jag utvecklade min förmåga att parallellt iaktta 

kommunikationerna och ”föra observationsanteckningar i huvudet”.  

På samma gång som jag har strävat efter att hålla en distans till den studerade kontexten har 

det känts viktigt för mig att på ett balanserat vis ge uttryck för mitt engagemang och intresse 



  

32 

 

inför de studerade individerna. För att få det eftersträvade inifrånperspektivet krävs att som 

forskare låta sig involveras i den studerade kontexten och det som händer utan att tappa bort 

sina reflekterade frågeställningar och sitt syfte med projektet, skriver Johansson & Karlsson 

(2013:40). Närheten till det som studeras är alltså en förutsättning för att få ett relevant 

material. Vid några tillfällen under fältarbetet upplevde jag det svårt att förhålla mig 

distanserad. Exempelvis vid ett tillfälle då clownerna agerade i ett dagrum (och jag satt på en 

stol vid sidan av platsen där clownerna agerade) kom en pojke, ca 3 år, som iakttagit mig en 

ganska lång stund, fram till mig med en grisfamilj som han hämtat ur clownernas vagn, och 

började interagera med mig. I detta läge gick jag utanför min egentliga forskarroll. Vid 

åtskilliga möten kom även flera föräldrar fram till mig och ställde frågor om studien och 

berättade om vad clownerna har betytt/betyder för deras barn. Emellanåt blev jag väldigt 

känslomässigt berörd av barnens och familjernas livssituationer, vilket stundvis gjorde det 

svårare att hålla en vetenskaplig distans. Genom att reflektera, skriva ner och medvetandegöra 

dessa tankar och känslor i en fältdagbok upplevde jag det lättare att finna en balans i att 

förhålla mig distanserad och analytisk och inte bli alltför subjektiv och förlora en vetenskaplig 

skärpa.  

Att forska i denna mycket etiskt känsliga miljö har väckt många tankar, bland annat kring den 

maktrelation som oundvikligen finns där mellan mig som forskare och barnen. Exempelvis 

har jag funderat om erhållandet av samtyckte till fältarbetet. Förutsättningen för att bedriva 

min fältstudie var, som beskrivits ovan, att det var clownerna som skulle fråga om och erhålla 

samtyckte från barnen för mitt deltagande. Under ett flertal tillfällen under fältarbetet har jag 

fått berättat för mig, från sjuksköterskor och föräldrar, om barn som gång på gång frågat efter 

när clownerna skall komma. Detta väckte tankar hos mig om vilka möjligheter ett barn (som 

längtat och väntat på att clownerna skall komma och besöka dem) upplever att det har att säga 

nej till att bjuda med mig in till deras rum och likaså vilka möjligheter barnen upplevde att det 

hade att kunna säga ifrån om han/hon efter en stund upplevde att min närvaro i rummet inte 

kändes bra. Johansson understryker att ”barn har små möjligheter att hävda sin integritet och 

sina egna tolkningar gentemot forskare och andra vuxna som gett sitt tillstånd till att barnen 

deltar i forskningen” (2003:45). Således strävade jag efter att vid varje möte försöka känna in 

hur barnet verkade uppleva min närvaro för att han/hon inte skulle uppleva min forskar-

närvaro integritetskränkande eller påträngande. Jag var noga med att placera mig lite längre 

bak i rummet och tänka på mitt kroppsspråk samt hur jag riktade blicken. Jag försökte att inte 

fastna med blicken på barnet så att han/hon inte skulle uppleva min närvaro påträngande och 
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kränkande. Samtidigt kände jag mig mycket trygg i att sjukhusclownerna har en oerhört unik 

förmåga och kompetens i att läsa av olika personligheter, sinnesstämningar och 

känsloreaktioner.  

4.2 Hermeneutisk tolkningsprocess  

För att förstå mening och innebörder i den studerade kontexten har ett hermeneutiskt 

tolkningsförfarande tillämpats genom hela forskningsprocessen. I en hermeneutisk analys 

strävar forskaren efter tolkningar som grundar sig i ”meningsförståelse, kännedom om 

sammanhangen och förmåga till inlevelse” (Egidius 1986: 41). Hermeneutiken är fruktbar då 

jag avser att förstå ”hur personliga strävanden, inre förutsättningar och yttre omständigheter 

samspelar” (Sjöström, 1994:79). Emellertid är det viktigt att forskaren är medveten om att det 

aldrig är möjligt att nå ”fullständig kunskap” om handlingar och uttryckssätt i den studerade 

kontexten (ibid, s. 81).  

Redan i studiens inledningsskede hade jag insikter, värderingar och uppfattningar om 

kontexten. Det kallas inom hermeneutiken för förförståelse eller fördomar. Forskning 

påbörjas aldrig vid en ”nollpunkt” utan redan i inledningsskedet pågår en tolkningsprocess 

med att försöka förstå forskningsobjektet. Däremot kan forskaren medvetandegöra sin 

förförståelse och sina fördomar och på så sätt skapa förutsättningar för en mer fördomsfri 

tolkningsprocess (Ödman, 2007: 71 ). Det sker genom att kritiskt pröva och ifrågasätta sina 

tolkningar och söka efter andra möjliga tydningar (Sjöström, 1994:83). För att nå en mer 

fördomsfri tolkning krävs även att forskaren medvetet distanserar sig från materialet och 

främmandegör sig det självklara, vilket kallas ”hermeneutisk självreflektion” (Gripsrud, 

2002:178, Gripsruds kursivering). Således kan förförståelsen bli en tillgång i tolkningen i 

stället för ett hinder (Ödman, 2007: 71 ).  

De handskrivna fältanteckningarna, vilka omfattar 50 sidor, skrevs rent på datorn efter varje 

fälttillfälle på barnsjukhuset. När materialinsamlingen var färdig gjordes åtskilliga läsningar 

av det empiriska materialet. Jag sorterade och ordnade materialet i relation till studiens 

teoretiska perspektiv och frågeställning genom att färgmarkera framträdande mönster och 

kategorier (delar) i materialet. På så vis skapades överblick och ordning i materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2014:196). Utifrån studiens frågeställning och uppsatsens teoretiska 

perspektiv urskiljdes sålunda mönster i materialet.  

Inom en hermeneutisk analys strävar forskaren efter att förstå ”helheten i forsknings-

problemet” (Patel & Davidsson, 2003:30). För att nå förståelse för helheten är det nödvändigt 
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att lägga ihop delarna. Delarna får betydelse i betraktandet av helheten och helheten betydelse 

i skedet av delarna. Förståelsen växer fram i en dialektisk rörelse mellan forskarens 

förförståelse och det insamlade materialet. Denna process utgör den hermeneutiska spiralen 

(Ödman, 2007:101).  

I nästa steg prövade jag tolkningarna som framträdde tills jag nått fram till den mest rimliga 

tolkningen (Sjöström, 1994:83). Sjöström (1994:81) framhåller att analysen måste göras 

systematiskt för att undvika godtycklighet. Svensson skriver att: 

ett och samma empiriska material kan tolkas på olika sätt, och vilken tolkning som framstår som den mest 

trovärdiga, meningsfulla och/eller relevanta beror till exempel på forskningsprojektets frågeställning, 

forskarens förkunskaper och det teoretiska perspektivet (2014:185).  

Därefter reducerades materialet för att skapa en god representation och i den meningen valde 

jag ut sekvenser, händelser och kommunikationer som på ett fördjupande och berikande sätt 

svarar mot studiens syfte och forskningsfråga. Det koncentrerade materialet, tolkningarna, 

diskuteras och argumenteras sedan i relation till uppsatsens teoretiska perspektiv och i relation 

till tidigare forskning.  

I ett hermeneutiskt arbete uppnår inte tolknings- och förståelseprocessen ett slut då 

forskningen kommit fram till ett ”resultat”, utan den fortsätter ”hos både forskaren själv och 

genom andra” (Sjöström, 1994:89). Den hermeneutiska spiralen är alltså ändlös (Gripsrud, 

2002:85).  

4.3 Studiens tillförlitlighet och validitet  

Reliabilitet innefattar studiens trovärdighet och tillförlitlighet, medan validitet avser om 

undersökningen belyser det den har som avsikt att undersöka (Patel & Davidsson, 2003:98). 

Giltighet, tillförlitlighet och precision är begrepp som utvecklats för mätningar med mätinstrument inom de 

kvantitativa metoderna, men vid de kvalitativa metoderna är mätinstrumentet forskaren själv, som inte mäter 

utan tolkar sina data (Kjaer Jensen, 1995:37 citerad i Kullberg, 2014:79).  

I föreliggande studie är följaktligen inte syftet ett sökande efter kännetecken och innehåll med 

avsikt att ”möjliggöra mätning”, utan att genom tolkning nå en djupare förståelse för mening 

och innebörder i kommunikationer mellan barn och sjukhusclowner. Enligt Ödman är 

validitet liktydig med giltighet. En valid tolkning är en ”tolkning vars innebörd är giltig för 

den företeelse som studeras eller skänker mening år denna företeelse” (Ödman, 2007:108). 

Jag finner denna studie fruktbar då den belyser möten mellan barn och sjukhusclowner utifrån 
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ett barnkulturellt perspektiv, vilket ingen studie lyft fram tidigare. Kullberg hävdar att 

etnografiska studier inrymmer en ”inneboende tillförlitlighet i det att forskaren återkommer 

till fältet kontinuerligt och att på så vis föreställningar och förhållanden korrigeras naturligt” 

(2014:18).  

5. Presentation av studiens resultat och analys 

I följande avsnitt analyseras och presenteras studiens resultat kopplat till uppsatsens teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning skildras 

empiriska exempel, vilka belyser de kategorier och mönster jag funnit vid tolknings- och 

analysprocessen av det insamlade materialet.  

5.1 Ett kreativt och skapande handlingsutrymme  

På avdelning Q84, barncanceravdelningen, knackar sjukhusclownerna Gajans och Fjodor Dr 

Jewski på hos en 3-årig flicka och hennes familj. Flickan är sjuk i leukemi och har vårdats på 

barnsjukhuset en längre tid. Clownerna har träffat henne flera gånger tidigare. Enligt min 

tolkning illustrerar det exemplifierade mötet hur det kan uppstå ett utrymme, ett kreativt och 

skapande handlingsområde, i kommunikationen mellan barnet och clownerna: 

Den lilla flickan ser trött, ämlig ut och hennes ansikte har en blekgul ton. Hon ligger i sin säng och klappar 

på ett mjukisdjur. På varsin sida av sängen sitter hennes föräldrar. ”Hej, det är vi, clownerna, får vi komma 

in och hälsa på?” frågar Gajans varligt. Flickan nickar försynt. Pappan vinkar in clownerna. Clownerna 

ställer sig vid sängen. Flickan sträcker fram (visar) en vit tufsig, välanvänd, gosedjurskanin. ”Wow, vilken 

söt kanin”, säger Gajans nyfiket. ”Å, vad mysigt den har här inne hos dig”, fyller Fjodor Dr Jewski i. Ett 

förnöjt leende sprider sig i flickans ansikte. Hennes ögon glittrar till. Blicken blir piggare. Hon sätter sig upp 

i sängen och gör så att kaninen börjar hoppa på sängkanten. Ett leende skymtar i pappans ansikte. Han säger 

att ”gosedjur och djur, det är det som gäller mest nu”. I samma stund förvandlas Fjodor till en hoppande och 

gläfsande kanin. ”Tu, tu, tu”, låter kaninen (Fjodor) när den knäpper med tänderna. Gajans låtsas att hon 

matar kaninen (Fjodor) med morötter. Flickan tittar på sina föräldrar och utbrister i ett skratt. Efter en stund 

berättar Gajans att hon kan en kaninsång och frågar flickan om de ska sjunga den tillsammans. Flickan 

nickar. Och så sjunger clownerna: ”Jag är en vanlig kanin, vanlig fast ovanligt fin…” Kaninen dansar, 

snurrar och hoppar i flickans hand. Det ”regnar” (Fjodor blåser) såpbubblor över flickan och den dansande 

kaninen. Gajans frågar flickan om den lilla söta kaninen heter något. Det blir tyst en stund, sen viskar hon 

”Mmm, Kaninen”, samtidigt som ett glatt uttryck sprider sig i hennes ansikte. Fjordor utropar ”Jaa men 

såklart Gajans! Det är ju kaninen Kaninen!”. I fullt sjå börjar Fjodor tillverka en mamma kanin, en pappa 

kanin och en kaninbebis av ballonger. Vips, så har Fjodor skapat tre ballongfigurer som föreställer kaniner. 

När det att dags att gå, tackar clownerna flickan för den mysiga stunden. Flickan sjunker belåtet ner i sängen 
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tillsammans med gosedjurskaninen och den nya ballongfigur-kaninfamiljen; mamma kanin, pappa kanin och 

den lilla bebiskaninen (Fältanteckningar, 2015-09-01). 

I exemplet ovan skildras hur flickan i början av mötet uttrycker sitt perspektiv och inviterar 

till det som blir temat och handlingen i mötet, kaninen. Genom sitt ansiktsuttryck, gester, 

leendet och ögonkontakt signalerar och förmedlar hon sitt behov, sin känsla och vilja. Trots 

att flickan ser trött, blek och ganska kraftlös ut ger hon intryck av att vilja samspela med 

clownerna. I hennes blick och ansiktsuttryck framträder en nyfikenhet och en lust att inter-

agera med clownerna. Den tyske författaren Friedrich von Schiller menar att det finns två 

poler i människans väsen, en formdrift som inrymmer det logiska och förnuftiga och en 

sinnlig drift, vilken består av det instinktiva, en inre drift att leka (Hägglund, 1989:7). På 

liknande sätt talar Huizinga i sin bok Homo Ludens- Den lekande människan (1945) om att 

lusten att leka är central i människans natur, den präglar människans väsen. I det skildrade 

mötet, och genomgående i de studerade mötena, har jag iakttagit att trots att flera av barnen 

kämpar med att uthärda och hantera mycket smärta, oro och rädsla framträder en inre lust, en 

instinkt, att kommunicera och leka med clownerna. En sjukhusclown i Linges studie lyfter 

fram att hur sjukt ett barn än är finns en inneboende gnista av liv som måste få komma fram 

(2007:191).  

Gajans och Fjodor läser av och tolkar flickans vilja, känslouttryck och stämningsläge. Genom 

kroppsspråk, gester och verbal kommunikation följer de henne i en ”balanserad rytm” (Linges 

formulering, 2007:187) där flickans villkor gäller. Clownerna bekräftar hennes budskap 

genom att respondera med hjälp av kreativa kommunikationsverktyg såsom sång, 

dramatisering (transformering), såpbubblor och skapande av ballongfigurer. Gajans och 

Fjodors sensitiva och lyhörda förhållningssätt stämmer väl överens med resultatet i Linges 

studie som visar på att lyhördheten hos sjukhusclownerna handlar om ”att fånga upp de små 

kroppssignalerna hos barnet, tyda dessa signaler och förstå det affektiva budskapet bakom, 

därefter i sitt eget kroppsspråk förtydliga med eller utan ord och slutligen omvandla budskapet 

till en för barnet smältbar form” (Linge, 2007: 187). Genom Gajans och Fjodors lyhörda och 

inlyssnande hållning till flickans livsvärld uppfattar jag att det skapas en emotionell närhet 

och känsla av tillit i samspelet mellan clownerna och flickan.  

I flickans kroppsspråk, ansiktsuttryck, blick och genom leendet och skrattet levandegörs 

känslor av glädje, njutning och avkoppling. Det uppstår en form av lek, vilken har sitt 

ursprung i den glädje som leken framställer (Huizinga, 1945:16). Flickans agerande och 

uttryck i mötet kan även tolkas i linje med Winnicotts (1983: 146-150) resonemang om att 
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barnet leker för att det är roligt, men också för att bemästra känslor och tankar som skapar 

oro, rädsla och ångest. I korrelation med resultatet i Linges forskning (2012:539) ger den 

glädje som kommer till uttryck i det exemplifierade mötet intryck av att möjliggöra en 

distansering av det svåra och smärtsamma för en stund och den ljusare sidan av livet får träda 

fram. 

5.1.1 ”Det tredje rummet”  

Genom det förtroliga och tillitsfulla samspelet uppstår, som jag ser det, ett symboliskt 

utrymme, ett ”tredje rum” eller med andra ord ett ”potentiellt skapande rum” (Winnicott, 

1971/2003: 152) mellan clownerna och barnet. Det är ett ”rum” som varken hör till ”den inre 

psykiska verkligheten eller den yttre verkligheten” (ibid, s.125) utan ett skapande och kreativt 

område, ett lekutrymme. Lekutrymmet framkommer som ett handlingsområde som ger 

mening åt kommunikationen mellan barnet och clownerna. Denna iakttagelse kan relateras till 

sjukhusclownerna i Linges forskning som talar om ”det magiska rummet”, ett psykiskt 

utrymme, i vilket clownerna ”lyckas fånga in det sjuka barnet med allt vad barnet vill 

förmedla av effekter, positiva såväl som negativa” (Linge, 2007:184). Liknande 

föreställningar framträder i en 18-årig flickas berättelse i Linges forskning. Hon uttrycker att 

mötena med sjukhusclownerna är som:  

en verklighetsfantasi, man bygger upp en egen värld med clownerna, som blir ens egen, man är lite i trans 

kan man säga, lite utanför verkligheten, men ändå i vår verklighet, de bygger upp den här världen med oss 

patienter, en värld som kanske inte är den riktiga världen, men för oss i nuet är det, man ser inte sjukdomen, 

man ser bara oss (Linge, 2012: 534).  

I följande möte skildras hur clownerna, Pajette och Milda Matilda, förvandlar verkligheten 

och tillvaron på barnsjukhuset. Detta sker, som jag ser det, i Winnicotts ”potentiella rum” 

(lekutrymmet) eller i lekvärlden, benämnt med Knutsdotter Olofssons terminologi (2014:53). 

Mötet synliggör hur betydelsefullt samspelet mellan clownerna och barnets förälder/föräldrar 

är för att övergångsområdet skall uppstå och för att barnet skall våga och vilja ge sig hän i 

leken. Övergångsområdets tillblivelse är följaktligen ytterst beroende av trygghet, en god 

anknytning, ett lekfullt (kreativt och tillåtande) samspel och bekräftelse (Winnicott, 

1971/2003: 74).  

Clownerna Pajette och Milda Matilda kommer inrullandes med clownvagnen i väntrummet på hjärtcentrum. 

I väntrummet sitter flera barn tillsammans med sina föräldrar. Längst in i hörnet sitter en flicka, ungefär 3 år, 

tillsammans med sin pappa. När flickan får syn på clownerna blir hon först rädd och tillbakadragen. Hon 

gömmer sig i pappans famn. ”Vi ställer oss här borta (pekar på hissen) och tvättar hissen med bubblor” 
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(såpbubblor) säger Pajette med en hög röst. ”Bra idé, då blir hissen glad och fin” svarar Milda Matilda. 

Pajette blåser bubblor, stora och små om vartannat, mot hissen. Milda Matilda går fram och pratar med en 

liten bebis och hennes föräldrar som också sitter i väntrummet. Pajette fortsätter att blåsa bubblor. Den 3-

åriga flickan kikar fram ur pappans famn och iakttar bubblorna som spräcks när de landar mot hissen och 

golvet. ”Jag tror jag ska göra en ballonghund till den där fina pappan (syftar på den 3-åriga flickans pappa) 

som sitter där borta” säger Pajette högt och möter pappans blick. ”Ja, men det var ju en jättebra idé”, svarar 

Milda Matilda entusiastiskt. Pajette tar fram en ballongpump ur byxfickan. Hon blåser upp en ballong och 

formar den till en hund. Med försiktiga steg går hon fram till pappan och flickan. ”Voff, voff”, låter Pajette 

och räcker försiktigt över ballonghunden till pappan. Flickan lutar sig fram. Hennes ansiktsuttryck har 

förändrats. Munnen är vidöppen och blicken nyfiken och undrande. Hon sträcker sig fram och tittar på 

hunden. ”Undra om hunden är hungrig och är sugen på lite goda bubblor”, säger Pajette. ”Ja, den är nog 

jättehungrig” svarar pappan. Pappan möter Pajettes blick och därefter tittar han på flickan. Sedan räcker han 

över ballonghunden till flickan. Hon tar den i handen och studerar den noga. Pajette fortsätter att blåsa 

såpbubblor som singlar ner över ballonghunden. Flickan låtsas nu att hunden äter bubblor (bubblorna 

spräcks mot hundens nos). ”Nam, nam”, säger flickan. ”Hö, hö och hö” skattar Pajette. ”Mmm, nam, nam, 

det var gott!” säger Pajette. ”Ska vi blåsa en jättestor bubbla till hunden?” frågar Pajette. Flickan nickar och 

reser sig upp ur pappans knä. Hon ställer sig upp golvet. Hon fångar en jättestor såpbubbla med 

ballonghundens svans. Flickan börjar hoppa, svänga på kroppen och dansa bland bubblorna. ”Wow”, 

utbrister Pajette glatt. Pajette möter pappans blick. Han ler. ”Vet du ibland brukar jag tvätta mina skor med 

bubblor, säger Pajette och möter flickans blick. ”Kolla!” utropar Pajette entusiastiskt medan hon blåser 

såpbubblor på skorna. ”Hö, hö”, skrattar Pajette. ”Behöver dina skor tvättas?” frågar Pajette med en busig 

uppsyn. Flickan nickar. Hon börjar stampa och hoppa på bubblorna som singlar ner mot golvet. ”Vad mysigt 

det var att träffa er. Man blir glad!” säger Pajette. ”Men detsamma, det var ju jättekul!”, svarar pappan. ”Nu 

ska vi gå och träffa flera kompisar! Morsning korsning!” säger Pajette och vinkar åt pappan och flickan som 

vinkar tillbaka. Sedan går Pajette för att hämta clownvagnen som står parkerad vid hissarna. ”Tut, tut” låter 

det om tutan på clownvagnen. Pajette vinkar än en gång till flickan och pappan. Sedan försvinner Pajette och 

Milda Matilda in i hissen och hissdörrarna går igen (Fältanteckningar 1/9-15).  

Som synliggörs i mötet blir den 3-åriga flickan till en början lite rädd och ängslig när hon 

först får syn på clownerna som kommer inrullandes med clownvagnen i väntrummet. Hon 

kryper ihop och gömmer sig i pappans famn. Som jag läser situationen registrerar Pajette 

rädslan och osäkerheten i flickans ansiktsuttryck och kroppshållning och agerar genom att 

försiktigt förflytta sig till hissen (som är en liten bit bort från bänken där flickan och pappan 

sitter) och låtsas att hon tvättar hissen med såpbubblor. Till att börja med skapar Pajette, via 

sin gestalt, mimik och ögonkontakt, en kommunikation med flickans pappa.  

Möjligtvis har flickan aldrig träffat clowner tidigare, vilket naturligtvis kan skapa rädsla och 

oro. Winnicott (1971: 159) menar att bristen på tillit begränsar barnets lekförmåga och 

förhindrar att det potentiella rummet uppstår. På liknande sätt menar Knutsdotter Olofsson 
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(2014: 82) att ett barn som är rädd blir vaksamt och vågar inte lämna verkligheten och ge sig 

hän i lekvärlden. En möjlig förklaring kan även vara att flickan på grund av sin sjukdom och 

sitt hälsotillstånd inte har ork och/eller lust att samspela med clownerna. Det kan också vara 

så att flickan inte uppfattar clownernas inbjudan (signaler) till lek och har svårt tolka och 

förstå clownernas ageranden och uttryck, det som Bateson (1976) kallar text, i det samman-

hang, kontexten (ibid), som handlingarna utspelar sig i. Miljön på barnsjukhuset utgörs till 

stor del av väntrum, korridorer, britsar, läkare/sjukskörskor och behandlingsinstrument vilken 

är i motsatt förhållande till sjukhusclownernas uttrycksfulla, färgrika och kreativa uppsyn. På 

så sätt menar jag att barnet kan behöva tid och utrymme att uppfatta och förstå texten i det 

sammanhang, som kommunikationen utspelar sig i.  

I det illustrerade mötet synliggörs hur Pajette använder sig av verbal metakommunikation 

(kommunikation om kommunikationen): ”jag ställer mig här borta och tvättar hissen” och 

”jag tror jag ska göra en ballonghund till den där fina pappan som sitter där borta”. Därtill 

gestaltar hon kroppslig metakommunikation genom sitt tonfall, rösten, leendet, mimiken och 

ögonkontakt i interaktionen med pappan och flickan. Som jag tolkar situationen ger följ-

samheten till flickans signaler, tidsutrymmet, interaktionen med pappan (föräldern) samt 

metakommunikationen intryck av att skapa tillit och trygghet i samspelet mellan flickan och 

Pajette. Hangaard Rasmussen framhåller att metakommunikation skapar ”ordning och 

trygghet” (1993:45). Genom att Pajette inledningsvis agerar på avstånd och interagerar med 

och genom flickans pappa uppstår, som jag tolkar det, en nyfikenhet och förundran hos 

flickan. Efter en liten stund börjar flickan agera på egen hand utanför pappans trygga famn. 

Flickan svarar på Pajettes leksignaler och uttrycker själv leksignaler. En form av lek växer 

fram och kommunikationen mellan Pajette och flickan, vilken nu inrymmer samförstånd, 

turtagande och ömsesidighet, lekens förutsättningar (Knutsdotter Olofsson, 1991: 32-33). 

Såsom Bateson (1976: 185) beskriver lekens tillblivelse visar kommunikationen mellan 

Pajette och flickan hur leken uppstår när deltagarna har förmåga till en viss grad av 

metakommunikation. Sammanfattningsvis exemplifierar mötet att den form av lek som 

uppstår har sin grund i barnets känsla av frihet och i det tillåtande, förtroliga och inspirerande 

klimatet.  

5.1.2 Fantasiintoning 

I de skildrade kommunikationerna ovan, och genomgående i empirin, åskådliggörs hur 

clownerna förvandlar och transformerar verkligheten och föreställningar, i en ömsesidig 

interaktion med barnet, genom fantasirika sinnliga och språkliga uttryck. Knutsdotter 
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Olofsson beskriver fantasi som en verklighetsflykt, men inte ”en flykt från verkligheten utan 

en flykt över verkligheten” (2014:61). Denna definition verkar väl överens med fantasins 

innebörd i de studerade mötena. Som jag ser det är fantasin liksom inbäddad och 

förkroppsligad i clowngestalterna och existerar som en ”medvetandeform” (jmf Lindkvist, 

2004: 56) och som ett tolkningsverktyg i kommunikationerna.  

I forskningsprojektet Humor och barn (1993) beskriver Linge humor som ett övergångs-

fenomen, ett potentiellt rum (jfr Winnicott, 1995) som utgör anknytning till eller frigörelse 

från en upplevelse (1993: 135-136). Med begreppet humorintoning lyfter Linge (2007: 184) 

fram en kommunikationsprocess i vilken sjukhusclownerna läser av barnets känsla och ger 

tillbaka känslan i en humoristisk form. På liknande sätt uppfattar jag fantasin som ett 

övergångsområde, en länk som binder samman den inre världen med den yttre världen, i den 

studerade empirin. Genom fantasin omformas och förvandlas verkligheten och ”lekens 

medvetandetillstånd” (Knutsdotter Olofsson, 2012: 13) uppkommer. På det sättet vill jag 

utveckla Linges begrepp humorintoning och införa begreppet fantasiintoning. Med det menar 

jag att clownerna genom lyhördhet och empati lyssnar in barnets önskemål och behov i 

stunden och ger tillbaka budskapet i en fantasirik och kreativ form. Detta kan relateras till 

Dell Clarks begrepp imaginal coping, vilket innebär ”användandet av fantasi för att hantera 

sjukdomslidandet” (i Rindstedt, 2013:35) och/eller en svår och stressande situation. Genom 

fantasiintoningen, skapas ett lekutrymme och en frizon från verkligheten och vardagen på 

barnsjukhuset. Fantasiintoningen ger i sin tur intryck av att uppfattas som humoristisk och 

glädjefylld och medför yttringar som skratt och leenden hos barnen.  

5.1.3 Ballongfigurer som övergångsobjekt  

Genomgående i det insamlade materialet framkommer ballongfigurerna som återkommande 

inslag. Med Winnicotts betraktelsesätt i åtanke uppfattar jag ballongfigurerna som övergångs-

objekt, vilka har en symbolisk, fysisk och social funktion i anknytningen mellan clownerna 

och barnen. I flera av de studerade mötena bidrar ballongfigurerna till att skapa en kom-

munikation mellan clownerna och barnen och deras föräldrar. I åtskilliga möten blir 

skapandet, förvandlingen och dramatiseringen kring ballongfigurerna dessutom en del av 

själva temat och handlingen i mötet. Ballongfigurerna ger intryck av att väcka glädje, skapa 

en känsla av kontroll och tycks ha en rogivande effekt:  

En pojke, ca 4 år, och hans mamma och pappa kommer ut ur hissen till hjärtcentrum. Tuta och Gajans står 

vid clownvagnen. ”Tjena, hej, hej, välkomna! Åh, vad kul att ni också kommer!” säger Gajans till pojken 

och hans föräldrar. Familjen slår sig ner på en bänk i väntrummet. Pojken gömmer huvudet bakom 
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mammans arm. Han ser lite rädd och orolig ut. Tuta närmar sig försiktigt pojken och hans föräldrar, medan 

hon blåser såpbubblor. Pojken kryper närmare sin mamma och gömmer huvudet ännu längre in i hennes 

arm. Tuta tar fram en ballong ur fickan och börjar blåsa upp den med en ballongpump. ”Pappa, jag tror du 

behöver ett ballongsvärd. Det är bra att ha när man är på sjukhus” säger Tuta entusiastiskt. Pappan skrattar 

lite och säger ”jaså, jaha, så kanske det är ja”. ”Okej, pappa, nu ska vi se om det funkar. Kan du hålla upp 

händerna i taket?” undrar Tuta. I nästa stund ser hon väldigt busig ut. Pappan sträcker upp händerna i taket. 

Tuta killar honom med svärdet under armarna. Pappan skrattar. ”Ja, den verkade funka, säger han. Bakom 

mammans arm kikar pojken fram, en litet leende syns i hans ansikte. Tuta fortsätter att blåsa bubblor över 

familjen, stora och små om vartannat. Pappan fångar och ”poffar” såpbubblorna med ballongsvärdet. Pappan 

frågar pojken om han vill hålla i ballongsvärdet och prova att fånga bubblor. Men pojken vill inte, han 

skakar på huvudet. ”Man kan göra mycket med svärdet, killa sig i näsan”, säger pappan. ”Bra idé”, utropar 

Tuta förtjust. ”Nu ska vi kila vidare, jättekul och träffas”, säger Tuta och vinkar åt familjen. När vi efter en 

liten stund möter familjen i sjukhuskorridoren är pojken i full färd att agera och fäktas med ballongsvärdet i 

väggen och på behandlingsapparater som står parkerade längst väggen i sjukhuskorridoren (Fältanteckningar 

25/8-15). 

Exemplet illustrerar hur clownen Tuta använder ballongsvärdet tillsammans med såp-

bubblorna för att skapa en kontakt med pojken och hans föräldrar. Pojken vill själv inte hålla i 

ballongsvärdet och fånga såpbubblorna. Blygt, men på samma gång nyfiket och intresserat, 

iakttar han sin pappa som busar och ”poffar” såpbubblor med ballongsvärdet. Intressant och 

fascinerande är att när vi efter en liten stund möter pojken och hans föräldrar i sjukhus-

korridoren är han i fullt sjå med att fäktas med väggen och på en behandlingsapparat. Hans 

uppsyn och ansiktsuttryck är förändrat, modigt och kraftfullt fäktas och ”strider” han med 

ballongsvärdet. Pojkens agerande kan förstås i linje med Lars-Erik Bergs (2012-02-23) 

tolkning av Winnicotts term övergångsobjekt som en leksak med mäktiga krafter vilka skapar 

trygghet, tröst och förtrolighet.  

Likaså belyser det första skildrade exemplet, då Fjodor tillverkar en kaninfamilj av 

ballongfigurer till den 3-åriga flickan som är så förtjust i kaniner, hur ballongfigurerna ger 

intryck av att skapa trygghet, ge tröst och lugnande känslor hos flickan.  

I flera av de studerade mötena framkommer följaktligen hur clownerna på ett lekfullt sätt 

”laddar” ballongfigurerna med mod, kraft och styrka för att väcka hopp och skapa tillförsikt 

hos barnen. Ballongfigurerna ger intryck av att ge upphov till stunder av kreativitet, fantasi 

och lek. Sammanfattningsvis visar det insamlade materialet hur ballongfigurerna utgör 

symboler för avkoppling, kontroll, trygghet och kreativitet samt skapar en lekfull anknytning 

mellan barnen och clownerna.  
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5.2 Sinnliga, kroppsliga och verbala leksignaler  

Enligt Bateson (1976: 183-198) är lek ett sätt att förhålla sig till verkligheten, vilket förmedlas 

via metakommunikativa signaler, budskap som signalerar ”detta är lek”. De 

metakommunikativa signalerna kan vara av såväl kroppslig som av verbal karaktär (Hangaard 

Rasmussen, 1993:45). Sjukhusclownernas förhållningssätt och mentala inställning utmärks av 

en innerlig kreativitet, hoppfullhet och livsbejakelse. Detta förhållningssätt visar sig explicit i 

Milda Matildas bemötande i följande möte på akutavdelningen:  

På akutvårdsavdelningen möter clownen Milda Matilda en pojke, ca 5 år, och hans pappa. De är just på väg 

in på ett akutrum. Pojken går med hasande framåtlutande steg, med armarna hållandes över magen. Hans 

ansiktsuttryck ger uttryck för smärta, obehag och rädsla. ”Hej, vad bra, ni har precis fått rum” säger Milda 

Matilda ödmjukt. Pojken går mot britsen längst in i rummet. ”Ni har fått 24: an, det är ett toppenrum” säger 

Milda Matilda omsorgsfullt och möter pojkens blick. Pojken ser väldigt plågad ut och verkar ha mycket ont. 

”Ja, gå in och lägg dig där på sängen du kära”, säger Milda Matilda vänligt. ”Ni har gardiner med ballonger 

på, men du, jag kanske skulle göra en kudde till dig” säger Matilda. ”Eller du, behöver du kanske ett 

husdjur?” ”Ja, det gör jag”, svarar pojken pustandes och stönandes från britsen. ”Vad tycker du om för djur? 

Orm, tiger, hund, häst, katt?” frågar Milda Matilda. ”Tiger!” svarar pojken snabbt. Milda Matilda tar fram 

en orange ballong i sin ficka och börjar blåsa upp den med en ballongpump. I takt med att hon blåser upp 

ballongen, rör hon sig gungandes, från sida till sida, synkroniserat med kroppen. Plötsligt snubblar hon till 

och ramlar åt sidan. ”Ops! Där höll det nästan på att bli en krokofant” säger hon med en busig, lite generad, 

uppsyn och skrattar till. Pojken utbrister i skratt. ”Vad roligt! säger han högt och tittar på sin pappa som 

sitter på en stol näst intill britsen. Matilda räcker över ballongtigern till pojken och säger: ”vad bra, du är 

modig du, då tar du hand om den”. Pojken tar tigern i handen och låter: ”Morr, morr”. Matilda ser lite rädd 

ut. Baklänges skräms hon ut ur rummet. Först försvinner en av Matildas armar och huvudet ut ur rummet, 

sedan ett ben och därefter det andra benet. Nu är det bara en hand kvar av Milda Matilda inne i rummet som 

vinkar hejdå åt pojken (Fältanteckningar 8/9-15).  

Genom kroppsliga och verbala leksignaler skapar Milda Matilda en kommunikation med 

pojken, vilken ger intryck av att underlätta och avleda smärta, obehag och rädsla hos pojken 

för en stund. I överensstämmelse med studien Use of clowns to aid recovery in hospitalised 

children (2013:30) illustrerar mötet hur det uppstår en fantasivärld i vilken smärta och ångest 

för en stund ersätts av glädje, skratt och avspänning. Detta kan även korreleras med Linges 

studie i vilken samtliga barn och föräldrar framhöll värdet av att ”avledas och distanseras från 

svåra sjukdomstillstånd och få tillgång till nya kreativa möjligheter” (2012:540).  

I kommunikationen mellan Milda Matilda och pojken, och genomgående i det insamlade 

materialet, framkommer hur clownerna signalerar ”detta är lek” genom sin mimik, gester, 
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leendet, ögonen, blicken, de färgglada och detaljerade klädattributen, det uttrycksfulla 

kroppsspråket, kroppshållningen och den rödmålade näsan.  

Clownkaraktärerna signalerar även lek genom sitt sätt att tala. Rösterna är liksom klarare, 

dramatiserade, artificiella och har en lekfullt barnslig och vänlig karaktär. Clownerna använ-

der sig också av olika ljudeffekter och läten, såsom i det tidigare beskrivna mötet när Fjodor 

Dr Jewskij imiterar och låter som en kanin. Med hänvisning till Argyle (1988) skriver Linge 

(2007: 183) att clownernas icke-verbala kommunikation inrymmer flera dimensioner såsom 

ansiktsuttryck, gester, kroppshållning, blickkontakt, rörelsemönster och markerade kläd-

attribut. Enligt Garvey är ljudeffekter, att ändra tonläge eller att förställa rösten, karaktär-

iserande tecken för leken (1990: 59-76). I följande möte synliggörs hur kommunikationen 

inrymmer metakommunikativa signaler av såväl kroppslig som av verbal karaktär:  

Clownerna Gajans och Tuta passerar sjukhusbiblioteket. Där kommer en liten flicka, ca 2,5 år, gåendes med 

en äldre dam (troligtvis flickans farmor/mormor). Flickan har ett bandage lindat runt huvudet. Hon går upp 

för trappan mot sjukhusbiblioteket. Flickan får syn på Gajans och Tuta som kommer körandes med 

clownvagnen på väg till en vårdavdelning. Flickan tittar nyfiket och överraskat på Gajans. I nästa stund ser 

hon vaksam och undrande ut, lite rädd. ”Titta Lisa, clowner!”, utropar den äldre damen. Lisa står blixtstilla i 

trappen och iakttar Gajans. Tuta har gått vidare mot hissen där hon fått syn på en annan familj. Gajans tar 

fram ett clownvykort (föreställande samtliga clownkaraktärer som besöker barnen på sjukhuset) ur sin ficka. 

”Psst, psst, psst”, låter Gajans och blinkar med ena ögat åt flickan samtidigt som hon skickar iväg 

clownvykortet på golvet. Fascinerat iakttar flickan kortet som kommer glidandes/åkandes på golvet mot 

henne. Kortet hamnar vid det översta trappsteget där flickan står. Gajans axlar faller fram, hon kurar ihop sig 

och flackar lite med blicken. Hon skrattar och ler lite blygt mot Lisa. Lisa möter Gajans blick, tar ett steg 

fram, plockar upp kortet. Flickan iakttar vykortet, pekar på clownerna på kortet och börjar samtala med den 

äldre damen. Gajans skickar en blinkning med ena ögat och vinkar leendes åt flickan när hon går vidare mot 

avdelningen (Fältanteckningar 25/8-15). 

I ovanstående möte framkommer hur clownen Gajans såväl på ett metaplan (imaginärt) som 

på ett faktiskt (konkret) plan skickar leksignaler till flickan. På det faktiska planet agerar 

Gajans via att skicka iväg vykortet glidandes på golvet och genom att ljuda; ”psst, psst, psst”. 

Därtill sänder hon metakommunikativa leksignaler genom blinkningen, leendet, kropps-

hållningen, mimiken, ansiktsmålningen, den röda näsan, de färgrika och detaljerade 

klädattributen, genom hela sin clowngestalt. 

Clownvykortet, som avbildar de tio clownkaraktärerna vilka besöker barnen på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus, kan tolkas som en leksignal, vilken meddelar till barnet att ”detta är 

lek”. Korten ges till barnen, vid såväl kortare som vid längre möten. I det skildrade mötet 
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ovan framkommer hur clownvykortet skapar ett samtal mellan Lisa och hennes farmor/ 

mormor. Under fältarbetet har jag iakttagit flera liknande situationer där clownvykortet har 

skapat en kommunikation mellan barnen och deras föräldrar/anhöriga och ger inryck av att ge 

en positiv upplevelse. Med Winnicotts betraktelsesätt i åtanke menar jag att även clown-

vykorten, i likhet med ballongfigurerna, leksaksspindlar, ringar etc.- gåvor som clownerna ger 

till barnen, kan förstås som övergångsfenomen/objekt, föremål som ger ro, avkoppling, skapar 

tröst och beskydd och blir som en vän (Winnicott, 1971/2003: 28). 

I det ovanstående exemplet framkommer också hur Gajans speglar Lisas känslouttryck genom 

att gestalta och förkroppsliga liknande känslouttryck och stämningsläge. Spegling av barnens 

känslor framkommer genomgående i det insamlade materialet vilket jag återkommer till 

längre fram i studiens resultat.  

Sjukhusclownerna är alltså verksamma och agerar på flera plan. Dels på ett metaplan 

(imaginärt) där clownerna kommunicerar lek genom sina rollkaraktärer med dess specifika 

egenskaper (exempelvis Pöhm Fritz som är mästare på trolleri), den röda näsan, de färgrika 

klädattributen, de detaljrika accessoarerna, mimiken, kroppsspråket och kroppshållningen, 

ögonkontakten, blicken och leendet. Därtill agerar clownerna på ett faktiskt (konkret) plan där 

de sinnligt och verbalt realiserar handlingar och ageranden. En betydande aspekt, för den form 

av lek som uppstår, är att de faktiska och konkreta handlingarna får sin innebörd och mening i 

relation till kommunikationen på metaplanet. 

Som exemplifierades i det inledande mötet knackar sjukhusclownerna alltid på dörren till 

barnets rum (då mötet sker på barnets rum) för att fråga barnet om det vill ha besök och för att 

respektera barnets privata sfär. Denna inledande knackning uppfattar jag som en förberedande 

leksignal. I Linges forskning berättar en pojke att clownerna knackar på dörren innan de 

kommer in i rummet. Pojken uttrycker ”för annars tror de ju att det är en patient” (2012: 534). 

Pojkens beskrivning illustrerar uttryckligt att relationen mellan barnen och clownerna utmärks 

av lek, vilken markeras genom leksignaler. Barnen och clownerna förenas genom och delar 

denna lekvärld. Innanför lekvärlden är det lekens logik och regler som råder mellan 

lekdeltagarna. 

Likaså såpbubblorna som återkommer i flertalet av de studerade mötena framträder som lek-

signaler, vilka ramar in leken och skapar stämning i mötet. Såpbubblorna har en fängslande, 

trollbindande och förlösande effekt. Jag har iakttagit flera möten där såpbubblorna har väckt 
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förundran, glädje och lust och gett intryck av att avleda barnen i svåra situationer och 

behandlingsmoment.  

5.2.1 Sjukhusclownernas lekinställning och attityd  

Under fältarbetet på barnsjukhuset och vid läsningen av det insamlade materialet har 

clownernas karakteristiska lekinställning visat sig uttryckligt. Denna lekinställning förmedlar 

en känsla av att här och nu, i denna lekvärld, är allting möjligt. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2014: 9) är leksignalen ingen kort signal, utan mer ett uttryck för själva attityden och 

inställningen till verkligheten. Utifrån hennes betraktelsesätt menar jag att sjukhusclownerna 

kan, i sin roll och gestalt, uppfattas som metakommunikativa (leksignal-) budbärare, vilka 

sinnligt och verbalt, på flera nivåer, förmedlar till barnen att genom leken, ett förändrat och 

fantasifullt medvetandetillstånd, är vi i detta nu tillsammans, vilket uttrycks i följande 

exempel:  

Utanför avdelning Q 84 (Barnonkologen) möter Gajans en flicka ca 10 år gammal. Flickan ligger nerbäddad 

i en sjuksäng som skjutsas av en sjuksköterska. Bredvid sängen går flickans mamma. De är på väg mot 

hissen. ”Åh hej”, säger Gajans glatt och räcker fram ett clownvykort till flickan. Gajans drar i snöret på 

speldosan som hänger i hennes klänning. Speldosan börjar spela fin lågmäld musik. ”Åh, ska ni åka hiss!?” 

säger Gajans entusiastiskt och förtjust. Flickan sätter sig upp i sängen. Hon iakttar nyfiket Gajans som börjar 

dansa som en ballerina runt sängen. Flickan kurar ihop sig lite, sjunker ihop lite blygt. Gajans kurar också 

ihop sig lite, flackar lite med blicken, samtidigt som hon fortsätter dansa och göra piruetter runt flickan i 

sängen. ”Ha det så bra på åkturen i hissen”, säger Gajans vänligt och vinkar till flickan. (Fältanteckningar, 

5/11-15) 

En flicka, ca 10 år, som sitter i rullstol kommer ut ur hissen tillsammans med tre äldre kvinnor, varav den 

ena kvinnan skjuter rullstolen. ”Wow! här kommer det en prinsessa” säger Gajans förtjust. ”Åååh! och så är 

det ju såklart hovet som står bakom”, utropar Milda Matilda gladeligt. Flickan möter Milda Matildas blick 

och ler. ”Vi har post till hovet idag”, säger Milda Matilda och räcker över ett clownkort till flickan 

(Fältanteckningar, 5/11-15) 

I kommunikationerna åskådliggörs clownernas genuint uppsluppna, entusiastiska och hän-

givna attityd. Clownernas förhållningssätt utmärks av en ”hundraprocentig koncentration och 

hängivelse” vilket i Knutsdotter Olofssons (2014: 13) mening är utmärkande för lekens 

medvetandetillstånd. I clowngestalterna finns en innerlig nyfikenhet och förundran. 

Förhållningssättet påminner mycket om ”ett barns” hållning i leken, det finns en iver, 

entusiasm och ett totalt uppgående i leken. Psykologiprofessorn Mihaly Csikzentmihalyi 

(1975) kallar detta tillstånd för ”flow”, vilken han beskriver som ett fullständigt uppgående i 

det man gör och att uppmärksamheten är riktad i nuet (Knutsdotter Olofsson, 1991:22).  



  

46 

 

Med den holländska lekforskaren Buytendijks tankegångar i åtanke menar jag att clownernas 

lekinställning speglar den barnsliga rörelsens dynamik, vilken kännetecknas av spontana 

handlingar utan målinriktning och en patisk attityd till omvärlden. Det handlar om en närhet, 

öppenhet och lidelsefullhet, ”att gripas (Åms kursivering) (…) en känslomässig förbindelse 

där man blir rörd och berörd” (i Åm, 1993: 26). I överensstämmelse med Gadamers synsätt på 

leken menar jag att clownernas attityd inrymmer ett engagemang, ett allvar och en förståelse 

för att ”leken kräver ett djupt engagemang tillsammans med andra som också är i lekens våld” 

(Steinsholt, 2012-02-21).  

5.3 En tillfällig lekvärld med sin egen mening  

Det insamlade materialet visar hur kommunikationerna mellan barnen och clownerna 

gestaltas som en tillfällig lekvärld med sin egen mening, vilket illustreras i följande möte:  

Gajans och Milda Matilda knackar på hos Walter, 9 år. ”Ni kan komma in” ropar Walter inne från rummet. 

När vi kommer in i rummet sitter Walter i sängen med sin Ipad och tittar på en Star Wars-film. På sängen 

ligger det ett självlysande Star Wars-lasersvärd. Star Wars-musik hörs från Walters Ipad. Gajans kastar in en 

röd ballong som landar i Walters säng. ”Det kommer en galax från yttre rymden” utropar Gajans. Gajans 

och Milda Matilda börjar sjunga och nynna på Star Wars-sången. Sedan börjar clownerna bolla med galaxen 

emellan sig, och snart involveras Walter och hans mamma i bollandet. Galaxen svävar fram och tillbaka i 

rummet. Därefter tillverkar Matilda två ballongsvärd. Hon ger ett till Walter och ett till mamman. Gajans 

blåser såpbubblor. Walter och hans mamma fångar och ”poffar” såpbubblor med ballongsvärden. Efter en 

stund trycker Walter på Ipaden som ger med sig ett högt tjut. ”Å där kom slutsignalen!” utropar Milda 

Matilda. ”Även Star Wars:are måste vila” skrattar Matilda. ”Tack för att vi fick vara Star Wars:are här inne 

hos dig Walter” fyller Gajans i. ”Du kanske kan skjuta ut oss med ditt lysande lasersvärd?” frågar Milda 

Matilda. Walter håller upp svärdet, siktar och skjuter ut Milda Matilda och Gajans ut rummet 

(Fältanteckningar, 5/11-15).  

Det skildrade mötet åskådliggör hur Gajans och Milda Matilda lyhört går in och känner av 

rummet och tolkar in Walters (barnets) impulser och stämningsläge. Clownerna bejakar det 

Walter gör och det som sker inne i rummet. Genom en sinnlig och verbal kommunikation 

börjar clownerna lekfullt improvisera och interagera med Walter, och Walters mamma bjuds 

in i leken. Handlingen och temat handlar om Star Wars. Föremål, clownerna, Walter, 

mamman och rummet förflyttas in i en Star Wars-värld. Genom rytmen och rörelsen i 

bollandet, tonerna och ljudet av Star Wars-musiken och ljuset från lasersvärdet uppstår 

dynamik, stämning och spänning i mötet. Kommunikationen har en tydlig början och ett 

tydligt slut. Lekens grundelement roll/figur, handling/berättelse, värld/tid och rum (Lindqvist, 

2004: 55-71) gör sig närvarande i mötet. Den form av lek som uppstår utmärker sig som en 
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tillfällig glädjefylld ”existerande aktivitetssfär” (Huizinga, 1945: 16) i vilken det ”vanliga 

livets lagar och bruk inte längre någon giltighet” (ibid, s.22). Leken hör inte till det vanliga 

och ”verkliga” livet på barnsjukhuset, utan den blir ett avbrott i detsamma, vilket visar sig 

genom dess låtsande karaktär.  

5.4 Två estetiska mönster i kommunikationen  

Som visade sig i det ovanstående mötet, och genomgående i det insamlade materialet, går det 

att urskilja två överordnade estetiska mönster i de studerade kommunikationerna, ett 

dynamiskt och rörligt mönster och ett mönster där handlingen är fokus. Enligt Lindqvist 

(2004: 55-71) är dessa två mönster övergripande i leken och i barnkulturen i övrigt.  

5.4.1 Dynamiskt och rörligt mönster  

Det dynamiska och rörliga mönstret kommer till uttryck genom språk, toner, musik, rytm och 

rörelse:  

Edvin, 1 år, behandlas för cancer avdelning Q 84. Han sitter i sin mammas knä i dagrummet. Clownen 

Hjördis står vid den färgglada och detaljrika clownvagnen. Hon tar fram en grön/rosa ballongpump och 

börjar blåsa upp en röd ballong. I takt med att hon fyller ballongen med luft svänger och gungar hon 

synkroniserat med kroppen från sida till sida. Edvin iakttar fascinerat och koncenterat ballongpumpen som 

rör sig och Hjördis rörelser. Den röda ballongen blir större och större. Edvins mun är vidöppen och blicken 

är koncentrerad på ballongen. Han iakttar och studerar den röda ballongen som nu är fylld med luft. Hjördis 

tar fram en gasbinda i en låda på clownvagnen och knyter fast en bit, som ett handtag, i knuten på ballongen. 

Hon gör så att ballongen svävar fram och tillbaka i luften. Sedan lämnar hon försiktigt över ballongen i 

Edvins famn. Edvin tittar på ballongen och möter belåtet sin mammas blick.  

Som illustreras i mötet ovan, och i flera av de skildrade exemplen, leker sjukhusclownerna 

med rörelser, rytm, föremål, symboler, klädattribut, språket, musik, sång, ljud och teatraliska 

uttryck i mötena.1-åriga Edvin uttrycker en djup fascination för ballongpumpens rörelser och 

ljud. Nyfiket och koncentrerat följer han hur den röda ballongen växer och blir större och 

större. Den form av lek som uppstår i kommunikationen mellan barnen och clownerna 

karaktäriseras av en ”estetisk sfär”, vilken inrymmer anblickar av skönhet och förtrollning. 

”Leken binder och löser. Den fjättrar. Den förtrollar” skriver Huizinga (1945: 19-20). 

En annan pojke, Georg, ca 4-5 år, blev oerhört fascinerad och fängslad av clownen Tutas röda 

näsa som lät ”tut, tut” när hon petade på den. Dessa iakttagelser kan korreleras med resultatet 

i studien Use of clowns to aid recovery in hospitalised children (2013: 26-30), i vilken de 

intervjuade barnen uttryckte sin uppskattning och fascination kring clownernas attribut såsom 

den rödmålade näsan, clownernas målade ansikten, de karaktäristiska kläderna och 
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förvandlingen av ballongfigurer. Detta kan även jämföras med projektet Klangfugl (Os och 

Hernes, 2004: 9- 36) och Helanders (2011:93) receptionsforskning av barns uppfattningar och 

upplevelser av scenkonst, vilka visar hur yngre barns fascination och beundran av färg/form, 

detaljer eller ett enskilt föremål kan vara betydande delar av en konstnärlig upplevelse.  

Ett utmärkande dynamiskt och lyriskt mönster som återkommer i de studerade mötena är 

clownernas babblande, förvrängande och experimenterande med ord, fraser och språket. 

Enligt Garvey är nonsensspråk, ett experimenterande med språk och ord, ett karaktäristiskt 

tecken för leken (1990: 59-76). Flera av de studerade mötena belyser hur lekandet med 

språket ger intryck av att bryta barriärer, avdramatisera och väcka roande och underhållande 

känslor hos barnen och även hos föräldrarna. Att clownerna gör bort sig och säger knasiga 

och tokiga ord förmedlar också föreställningar om att varje individ har rätt till sitt sätt att 

formulera sig och uttrycka sig på. Det finns inget rätt och fel. Detta visar sig uttryckligt i 

följande möte: 

I väntrummet till hjärtcentrum träffar trollkarlen Pöhm Fritz pojken Ruben. ”Jag heter Pöhm Fritz (PF), jag 

är överlekare här, vad heter du?” ”Ruben, svarar pojken. ”Vad gillar du för saker?” frågar PF. ”Jag, 

jag..gillar..äh, jag gillar svärdar! säger Ruben. ”Men vilken tur jag har, jag älskar nämligen att göra svärdar” 

säger Pöhm Fritz entusiastiskt (Fältanteckningar, 5/9-15).  

5.4.2 Handling, tema och roller  

Det andra estetiska mönstret som framträder uttryckligt i de studerade mötena är en handling 

ett tema eller olika uppgifter/roller som clownerna intar och bjuder in barnen att vara 

delaktiga i, vilket exemplet nedan visar:  

På barnintensiven träffar Clownen Hjördis och trollkarlen Pöhm Fritz, Elsa 2,5 år. I rummet är också Elsas 

föräldrar och far- och morföräldrar. ”Åh, vad många det var här. Vilka är alla?” frågar Hjördis blygsamt. 

”Det kan jag berätta, Agda, Emil, Pelle och Esmeralda Hyasint” säger Pöhm Fritz busigt och möter Elsa 

blick där hon sitter i sjukhussängen. ”Näe, jag heter Elsa Karolina Evelina” säger Elsa bestämt. ”Wow, vilka 

fina namn. Åh, vad många” säger Hjördis förtjust. ”Jag har bara två. Pöhm och Fritz” ”Men, jag då?” säger 

Hjördis (tittar storögt på Pöhm Fritz) ”Ja, du har ju bara ett” svarar Pöhm Fritz. ”Jaha. Ja just det” säger 

Hjördis med en förvånad uppsyn. ”Men vad håller du i handen Hjördis? frågar Pöhm Fritz (Han syftar på 

såpbubblorna som Hjördis tagit upp i sin ficka) ”Ja, men jag tänkte om jag kanske behövde en 

morgondusch” säger Hjördis lite generat. ”Jaha, ja det behövs nog, jag kan hjälpa dig” säger Pöhm Fritz och 

börjar blåsa såpbubblor över Hjödis. ”La di da da, tralla la” sjunger Hjördis och fångar såpbubblor och låtsas 

tvätta sig under armarna, på benen och på rumpan. Såpbubblorna svävar iväg och faller ner i sängen, över 

Elsa. ”Bubblor!” utropar Elsa gladeligen. Hon börjar fånga bubblorna som faller ner över sängen. ”Men du 

Elsa, har du någon sån där Buljong?” frågar Pöhm Fritz och tar fram flera ballonger i olika färger ur fickan. 

”Buljong?!” säger Hjördis och tittar frågande på Pöhm Fritz. ”Nä, ballong heter det där” säger Elsa bestämt 
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och fnissar. ”Jaha, ja just det” säger Pöhm Fritz och ser lite förvånad ut. ”Okej, ska jag göra en cykelpiga?” 

Hjördis skrattar och så säger hon ”Näe, ryckelfina, heter det ju”. ”Näe, nyckelpiga heter det faktiskt” säger 

Elsa. Hjördis och Pöhm Fritz nickar förstående. ”Okej, vilken färg ska den vara? Gul, grön, lila eller röd. 

(Men när han håller upp den gula ballongen säger han röd och den lila kallar han grön osv). ”En röd vill jag 

ha” säger Elsa. Pöhm Fritz tar fram och pekar på den gröna. Elsa pekar på den röda ballongen som Pöhm 

Fritz håller i sin andra hand. ”Den där är röd, den!” säger hon och tittar på den röda ballongen. Pöhm Fritz 

gör ett rött ballongsvärd. ”Men mera bubblor! Bubblor!” utropar Elsa. ”Ja mera bubblor det är kul!” säger 

Hjördis. Och så fångar Elsa stora och små bubblor med ballongsvärdet. Plötsligt råkar Hjördis fånga en 

bubbla med munnen. Hon skakar på huvudet och säger ”Oj, men fy bubblan då”. Elsa skrattar. ”Massa 

bubblor” utropar Elsa. Ett gurglande skratt hörs från sängen. ”Det var så bubblande kuligt här inne Pöhm 

Fritten så man vill ju inte gå härifrån” säger Hjördis och skrattar (Fältanteckningar 28/8-15). 

I ovanstående möte utgörs handlingen bland annat av att clownen Hjödis tar sin välbehövliga 

morgondusch (med såpbubblor). Ett annat exempel på hur clownerna antar olika roller och 

uppgifter på barnsjukhuset är Trollkarlen Pöhm Fritz som kallar sig överlekare på sjukhuset 

(vilket betyder att han får leka hur mycket han vill) för att i nästa stund förvandlas till sjuk-

husets postmästare som delar ut post åt barnen. I lekvärlden, som skapas mellan barnen och 

clownerna, förvandlas och omskapas alltså ”aktioner, föremål, rum och personer” (Helander, 

2007: 177) och kommunikationerna intar således lekens karaktär ”som om”, vilken enligt 

Knutsdotter Olofsson (1990: 20) är lekens ledande kännetecken.  

5.5 Spänningselement och magi  

Det insamlade materialet belyser att den form av lek som uppstår mellan barnen och sjukhus-

clownerna inrymmer spänningselement och magi:  

Gajans och Fjodor hälsar på hos en 7-årig flicka med hjärntumör. Gajans knackar försiktigt på dörren till 

flickans rum. Pappan öppnar dörren. ”Hej, hej, sover ni? Får jag komma in?” frågar Gajans. ”Clownerna är 

här” säger pappan och vinkar in clownerna. Flickan sitter i sin mammas knä i sängen. Hon ser mycket trött 

ut. Hon lutar sitt huvud mot mammans axel. Fjodor blåser såpbubblor över Gajans. ”Du kanske drömmer” 

säger Gajans. ”Åh, nu kommer det såpbubblor”. ”Bojk, bojk!” utbrister Gajans när såpbubblorna landar och 

spräcks mot hennes huvud. ”Har du träffat oss förut?” frågar Gajans och möter flickans blick. ”Nej, det har 

vi inte men vi har träffat clowner på Sascha” svarar mamman. ”Jag heter Gajans och det här är Fjodor”. 

Fjodor lyfter på sin mössa. ”God dag” säger han. ”Vi är bästa kompisar” fyller Gajans i. ”Fjodor han kan 

trolla!” säger Gajans entusiastiskt.  Fjodor håller fram sina knutna händer. ”Knacka här Gajans” säger han 

och sneglar ner mot sina händer. ”Okej” säger Gajans ivrigt. Och så knackar hon på Fjodors händer, men det 

händer ingenting. ”Eh, Gajans nu blev det ju liiite pinsamt” säger Fjodor lite generat och rättar till mössan 

på huvudet. ”Du kanske vill prova” säger Fjodor och tittar på flickan. Hon nickar. Flickan knackar på 

Fjodors händer. Fjodors handflator öppnas, vips däri ligger en röd clownnäsa. ”Wow, vad coolt” utropar 

Gajans imponerat. ”Vad impregnerad jag blir” säger Gajans. Mamman utbrister i skratt. Flickan sätter sig 
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upp i sängen. Hennes ansiktsuttryck är lite piggare och gladare. ”Har ni restriktioner?” frågar Gajans.  ”Ja vi 

fastar just nu”, svarar mamman. ”Men ni kanske är bra på att spara?” säger Fjodor. ”Jaa, det är vi!” svarar 

flickan kvickt. ”Vi har rått pingvinkött som man behöver steka och så tar man 1 cm vid behov” säger Gajans 

och tar fram en godisstång. Fjodor ser frågande ut: vid behov?” undrar han. ”Ja, liksom när man behöver 

det” säger Gajans. ”Man kan också använda den som trollstav” säger Gajans och bankar Fjodor i huvudet 

med pingvinköttet (godisstången). Plötsligt börjar Fjodor rabbla ryska ord. ”Men, oj, vad hände” säger 

Gajans förvånat. Än en gång slår hon godisstången i huvudet på Fjodor. ”Ga ga da da”, jollrar Fjodor. Han 

har förvandlat till en bebis som pratar bebisspråk. Flickan tittar på mamman och utbrister i skratt. ”Men oj, 

vad tokigt det blev, hur ska jag göra nu?” säger Gajans och ser väldigt förvånad ut. ”Prova igen”, säger 

flickan. Gajans slår en än gång på Fjodors huvud. Fjodor skakar på huvudet Fjodor. ”Öhöö, öhöö” låter 

Fjodor. Nu är han tillbaka som Fjodor igen. ”Är det inte en ring som ligger där borta på golvet?!” säger 

Fjodor och pekar på golvet. ”Var, var då, jag ser inte” säger Gajans ivrigt. ”Där i hörnet” säger Fjodor och 

pekar än en gång. ”Det var en lur-ring, hö, hö” skrattar Fjodor högt. Flickan tittar på sin mamma och fnissar 

åt Fjodor. ”Nu måste vi gå och hälsa på de andra barnen” ”Tack för att vi fick hälsa på inne hos dig” säger 

Gajans. ”A, tack. Ha det bäst!” säger Fjodor och vinkar hejdå åt flickan (Fältanteckningar, 26/8-15). 

Bandy & Pöhm Fritz träffar Olle, 8-9 år, som är på väg in till doktorn. ”Hej vad heter du?” undrar Pöhm 

Fritz. ”Olle” säger pojken. ”Jag ska till doktorn, jag har lite svårt med andningen” berättar Olle med en 

skärrad orolig röst. ”Men vad bra att du ska få träffa doktorn. Jag är postmästare här, har du fått någon post 

idag?” säger Pöhm Fritz. ”Post, nää, det har jag inte” svarar Olle och ser lite fundersam och förvånad ut. 

Pöhm Fritz räcker fram ett clownvykort (under vykortet har han lagt, gömt, en leksaksspindel). ”Oj, det var 

en spindel där under” säger Olle överraskat och förbluffat och rycker till. Han skrattar ljudligt. Under tiden 

har Bandy gjort ett ballongsvärd till Olle. ”Du, här får du ett svärd, ja, ifall att det skulle komma sjörövare” 

säger Bandy. ”Aaa, schysst” säger Olle. ”Man kan också använda den och bre smör på smörgåsen med den, 

ja, om det är en stor smörgås förstås” säger Bandy finurligt. Olle skrattar. Med ballongsvärdet i ena handen 

och spindeln i den andra har det blivit dags för Olle att gå in och träffa läkaren. ”Ha det bra Olle, kul och 

ses” säger Bandy. ”Morsning korsning” säger Pöhm Fritz (Fältanteckningar, 6/11-15).  

Ett framträdande mönster i de studerade kommunikationerna, som tidigare nämnts, är 

förvandlingen och transformationen av föremål, rum, personer och handlingar. 

Förvandlingarna rymmer i sig överdrifter, orimligheter och absurda inslag, vilket enligt 

Lindqvist (2004: 55-71) är karakteristiska drag för leken. De överraskande och oväntade 

inslagen i kommunikationerna ger intryck av att skapa känslor av spänning, mystik och 

förundran hos barnen. Enligt Huizinga (1945:20) är ett av lekens kännetecken spännings-

elementet, vilket karaktäriseras av osäkerhet och oförutsägbarhet. Likaså talar Buytendijk om 

att lekens sfär rymmer ett överraskningsmoment, vilken utgörs av en växling mellan spänning 

och utlösning (i Åm, 1993: 28-29). Detta framkommer uttryckligt i det exemplifierade mötet 

ovan när Olle blir mycket överraskad och förbluffad av leksaksspindeln som Pöhm Fritz gömt 
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under clownvykortet. Spänningselementen ger intryck av att bryta passivitet och tillför något 

nytt och oväntat, något som överraskar och förundrar. 

Följande möte illustrerar hur clownerna genom magi och trolleri skapar hopp och glädje, 

vilket tycks påverka barnets välbefinnande positivt:  

Tuta och Gajans knackar på hos Ingrid 3 år. Hon vårdas för cancer på avdelning Q84. ”Hej, får vi komma in 

och hälsa på?” Ingrid som står i dörröppningen håller fram sin ena fot och tittar ner på sin sko. Den glittrar 

och är prydd med rosa rosor. Ingrid möter Gajans blick och ser stolt ut. ”Men, wow! vilka snygga skor! 

utbrister Gajans överväldigat. ”Åh, får jag se” säger Tuta ivrigt och lutar sig fram bakom Gajans axel. 

”Wow, vilka superduper snygga liksom!” Tuta håller fram sina stövlar som är vit och svartrandiga. ”Jag 

bytte skor med en zebra” säger hon och sneglar ner mot de zebramönstrade stövlarna. ”Men vad fick zebran 

att ha på fötterna då?” undrar Ingrid mamma och skrattar. ”Röda stövlar”, svarar Tuta och skrattar. Tuta 

börjar steppa lite på stället. Gajans likaså. Ingrid skrattar åt dem. Sen säger Ingrid med en bestämd röst: ”Jag 

vill faktiskt ha många olika ballonger idag!” ”Många ballonger, vad kul! Det fixar vi!” utropar Tuta och 

rusar ut till clownvagnen (som är parkerad utanför Ingrids rum) och börjar tillverka många ballongfigurer i 

olika färger och former. Det blir både röda hund och ballongsvärd. Gajans börjar blåsa såpbubblor. Ingrid 

”poffar” såpbubblorna med ballongsvärdet. ”Wow! Poff! Splash! Du är ju expert på det här!” säger Tuta 

imponerat. ”Vet ni, vet ni.” säger Tuta ivrigt, ” jag ska prova trolla!”. ”Trolla” säger Gajans undrande och 

ivrigt. ”Okej, jag blåser en såpbubbla” säger Gajans. Tuta fångar en såpbubbla i sin hand, öppnar spänt 

handflatan. Gajans lutar sig framåt och tittar nyfiket ner i Tutas hand. ”Näe, det var inget där, okej, jag får 

prova igen” säger Tuta. ”Nu är det min tur! utropar Gajans. ”Okej då!” svarar Tuta.  Gajans fångar en 

såpbubbla, öppnar handen, men den är tom. Ingrid lutar sig fram, iakttar nyfiket och koncentrerat det som 

sker. ”Okej, vi provar igen så här; kan du blåsa här på mina händer Ingrid? undrar Tuta. Ingrid lutar sig fram 

och blåser (hon tar ifrån fötterna) på Tutas hand. Gajans blåser flera såpbubblor. Tuta fångar en såpbubbla. 

Hon öppnar handflatan, däri ligger en liten smyckesring. ”Wow! Åh, det funkade! utbrister Gajans. ”Tror du 

den passar på ditt finger?” undrar Tuta och möter Ingrids blick. Ingrid nickar. Tuta trär på ringen på Ingrids 

finger. Ingrid tittar belåtet på ringen. Hon håller fram handen och stolt visar Ingrid upp ringen för sin 

mamma. ”Wow! Det är så bra här inne hos dig Ingrid, det går att trolla här!” säger Gajans entusiastiskt. ”Ja, 

Ingrid är liksom magisk! Det blir det här inne” säger Tuta förtjust. Ett förnöjd leende sprider sig i Ingrids 

ansikte (Fältanteckningar 25/8-15). 

Jerlang (2008) definierar magi ”som en slags övernaturlig kraft, en tanke eller önskan som 

kan bli uppfylld i situationen” (i Linge, 2012:539). Den magiska trolleriakten i det illustrerade 

mötet framträder som en slags metafor för att stärka barnets förmåga att bemästra och hantera 

den svåra livssituationen och sjukdomen. Den magiska anknytningen kan i linje med Kleins 

(2003) tankegångar tolkas ge barnet ”en större tilltro till sin egen förmåga att bemästra, vilket 

i sin tur stärker självkänslan och ger dessutom ett visst välbefinnande i en oftast utsatt 

behandlingsposition” (i Linge 2007: 183). Att lyfta fram att Ingrid har en magisk kraft tolkar 
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jag som en strategi vilken clownerna vill stärka barnets livskraft, hoppfullhet och tillförsikt 

genom. Detta moment synliggör även hur clownerna ser till och lyfter fram det friska och 

kraftfulla i barnet. I överensstämmelse med resultatet i Linges (2012:540) studie belyser flera 

av de studerade mötena hur magins kraft kan utjämna avståndet mellan det sjuka och det 

friska och göra det ouppnåeliga iakttagbart och på så sätt skapa förtröstan och hopp om en 

friskare tillvaro.  

Utifrån Gadamers definition av leken, menar jag, att detta moment av kommunikationen 

mellan clownerna och barnet framkommer som en ”framställning för”, snarare än lek, då det 

finns ett yttre syfte i att stärka barnets självkänsla genom att ge det möjlighet att vara stark i 

förhållande till clownen (Glädjeverkstans målbeskrivning, 2014). Gadamer menar att när en 

lek får ett yttre syfte är det inte längre lek, utan en ”framställning för”, likt ett skådespel 

(Øksnes, 2013: 166). 

5.6 Karnevalisk karaktär 

Clownen Tuta möter en pojke i akutväntrummet. ”Hej, hej, vad kul och träffas! Jag heter Tuta. Vad heter 

du?” frågar Tuta nyfiket och möter pojkens blick. ”Jag är Georg”, säger pojken. ”Men varför heter du tut?” 

frågar Georg undrande. ”Jo, jag tyckte det namnet passade på mig liksom” svarar Tuta och ser lite busig ut 

och börjar steppa och dansa lite på stället. Plötsligt petar hon med pekfingret på sin rödmålade näsa. ”Tut, 

tut!”(det låter från en tuta i Tutas ficka). Georg skrattar ljudligt. Han iakttar och studerar Tuta noga, uppifrån 

och ner. Han tittar länge och funderar över Tutas röda näsa. ”Men du, behöver du något idag? Typ en röda 

hund eller en tiger?” frågar Tuta nigandes. ”Jag behöver faktiskt, en, en…pistol!” säger Georg bestämt. Tuta 

skuttar till och säger: ”ja, en pistol det är bra att ha!” säger Tuta entusiastiskt. ”Men oj, jag vet inte riktigt 

hur man gör en sådan. Men jag ska försöka!” ”Du Georg, vilken färg ska den ha?” ”Mmm, gul” svarar 

Georg. Tuta tar fram flera ballonger i olika färger i clownvagnen. Hon ser lite frågande ut. ”Är den här gul” 

säger hon? (Hon håller fram en rosa ballong). ”Den, näe, den är ju rosa. Den där är gul” säger Georg och 

pekar på den gula ballongen. ”Jaha”, säger Tuta. Tuta blåser upp den gula ballongen med ballongpumpen 

och formar den till ett ballongsvärd. ”Det blev liksom ett svärd, men om man gör så här så förvandlas den 

till en pistol. Det är bra, då har då både och liksom” säger Tuta och räcker över ballongpistolen till Georg. 

”Nu kan du försvara dig, ja typ ifall det skulle komma typ pirater och så!” Georg tittar på ballongpistolen 

och ler. Han ser glad ut. ”Vad kul det var att träffa dig Georg. Ha det bäst!” säger Tuta och skuttar vidare i 

väntrummet (Fältanteckningar 25/8-15). 

I ovanstående möte, och genomgående i det insamlade materialet, framträder en karnevalisk 

karaktär i den form av lek som uppstår mellan barnen och sjukhusclownerna. Den mening 

som leken lockar fram är självstyrande. Det är leken själv som etablerar regler och möjliga 

förhållanden, den inrättar lämplig mening och lämpliga handlingar (Øksnes, 2013:149). 
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Framträdande är att barnens röster och önskan får komma till uttryck och styra, utan att 

censureras. Mycket i kommunikationerna sker i samma ögonblick, spontant och improviserat. 

Handlingarna och agerandena har en öppen, uppsluppen och rörlig karaktär vilka ger intryck 

av upplevas som glädjefyllda, roande, och avkopplande. Leken välkomnar det irrationella och 

okända och bejakar det naiva, lustfyllda och busiga. Den bryter normer, vänder upp och ner 

på invanda mönster och etablerade regler, frigör det förnuftsenliga och vuxenbestämda, gör 

det förbjudna, skojar och förvandlar vanliga situationer till något annorlunda och hittar 

strategier för att vända allt till något positivt. I överensstämmelse med Øksnes (2013) 

beskrivning av den karnevaliska leken blir det uttryckligt hur den form av lek som uppstår 

skiljer sig från det förnuftsmässiga och det ”sanna” och framträder som en lekfull och kreativ 

livsform med sin egen mening. 

5.7 Barnets villkor och önskemål styr och formar mötet  

Följande möte synliggör en grundläggande aspekt i materialet, att barnets villkor, behov och 

önskemål styr och formar kommunikationerna:  

Sjukhusclownen Gajans går för att hälsa på hos Ingrid, 4 år. Hon ligger på avdelning Q 84, där hon 

behandlas för cancer. På väg in i flickans rum möter Gajans Ingrid i dörröppningen. ”Hej, åh, var har ni varit 

någonstans? Vi har letat efter dig”, säger Gajans leklystet. Ingrid ser arg ut och börjar gråta. ”Jag vill inte ha 

några clowner!” skriker hon gråtandes. Gajans sätter sig ner på huk och säger: ”men vet du Ingrid det 

behöver man inte”. Flickans mamma står i dörröppningen. Hon säger att Ingrid får en behandling just nu 

som gör att hon inte mår så bra. Gajans möter mammans blick och säger att hon förstår. Trots att Ingrid 

gråter och är arg tittar hon ändå intresserat och nyfiket på Gajans. Gajans tittar på Ingrid och säger: ”Jag ska 

fråga mamma om hon skulle vilja ha en hjärtballong?” ”Åh, det vill jag jättegärna ha!” säger mamman. 

”Den är jättebra att poffa bubblor (såpbubblor) med”, säger Gajans. ”Aha!” säger mamman glatt. Gajans tar 

upp såpbubblor ur fickan och börjar blåsa. Hon drar i snöret på speldosan som hänger i hennes klänning. 

Den börjar spela fin, lågmäld, musik. Ingrids mamma ”poffar” och fångar bubblor med hjärtballongen. 

Ingrid har slutat gråta. Hon har flyttat sig lite närmare. Ingrid tittar koncentrerat och fascinerat på 

såpbubblorna som singlar ner. En såpbubbla singlar ner precis framför Ingrids ansikte. Hon fångar den. 

”Vad fint att få träffa er, vi ses en annan dag”, säger Gajans och vinkar åt Ingrid och mamma. ”Det gör vi”, 

säger mamman. Ingrid lutar sig fram och tittar efter Gajans som går vidare i sjukhuskorridoren (Egna 

fältanteckningar, 25/8-15). 

Förhållningssättet som kommer till intryck i ovanstående möte, och genomgående i det 

insamlade materialet, kan korreleras till Rasmussens (1994) tredje definitionsmodell av barn-

perspektivet, i vilken barnet är förmedlare och den vuxna en tolkare. Förutsättningen för detta 

barnperspektiv, vilket framkommer explicit i de studerade kommunikationerna, är att 
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clownerna (vuxna) blir delaktiga i ett barnperspektiv baserat på insikter i och förståelse för 

barnets egna känslor, erfarenheter och livssituation (i Arnér och Tellgren, 2011:36).  

När Ingrid till en början ilsket och upprivet hävdar att hon inte vill ha några clowner bejakar 

och bekräftar Gajans inlyssnande och empatiskt hennes känsla. Ingrid tillåts ta kontrollen 

(makten) i situationen och ges möjlighet att uttrycka sin ilska, vrede och förtvivlan. Barn som 

behandlas och vårdas för svåra sjukdomstillstånd har ofta mycket liten kontroll över sin 

situation och tillvaro. De tvingas genomgå undersökningar, provtagningar, nålsättningar och 

behandlingsprocedurer och måste uthärda smärta, oro och tristess. När clownerna kommer på 

besök får barnen själva bestämma hur de vill ha det. Att säga nej till clownerna är möjligen ett 

av de få tillfällena ett barn som vårdas och behandlas på sjukhuset kan säga nej och bli 

lyssnad till. Detta ser jag som ett betydelsefullt realiserande av artikel 12 i barnrätts-

konventionen, vilken proklamerar barnets rätt att uttrycka sina åsikter och tankar och få 

respekt för dem (UD, 2006: 38). Att låta barnet få komma till uttryck och bli hört är en 

bärande ståndpunkt i ett barnkulturellt perspektiv.  

Trots att Ingrid verbalt hävdar att hon inte vill ha några clowner uttrycker hon på samma gång 

ett intresse och nyfikenhet att kommunicera med Gajans. Genom en lekfull och kreativ 

kommunikation mellan Gajans och Ingrids mamma lyckas stunden vändas till ett positivt och 

finstämt möte. När Ingrid intresserat och fokuserat iakttar sin mamma som fångar såpbubblor 

uppfattar jag att hon börjar slappa av, glömmer sig själv och hittar ett andrum från de svåra 

och smärtsamma känslorna för en stund. Med referens till Bárány (2008:12) lyfter Helander 

fram hur en konstnärlig upplevelse kan inrymma känslor av en inre delaktighet hos barnet 

”som iscensätts på vår inre scen, genom vår fantasi, våra känslor och tankar” (2014b: 194-

195).  

5.8 Spegling- ett empatiskt och lyhört bejakande i en lekfull form  

Ett framträdande mönster och en betydande aspekt i det insamlade materialet är speglingen av 

barnens känslor och stämningsläge. Clownerna läser av och tolkar in barnets affekt och 

känslostämning. Om ett barn är argt och truligt så kan en clown inta den rollen medan den 

andra clownen är konstruktiv. Likaså om barnet är blygt och oroligt kan en clown gestalta den 

affekten, medan den andra clownen kan vara modig och orädd. Om ett barn vill och har behov 

av vara duktig, kan clownen vara hopplös och klantig. Enligt Winnicott är spegling en 

betydelsefull aspekt i samspelet mellan barnet och omsorgspersonerna (i Askland & Sataøen, 

2011: 102).  
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I följande möten illustreras hur clownerna på olika sätt speglar barnens känslostämning 

exempelvis rädsla, oro, blyghet och mod:  

På en bänk i foajén på barnsjukhuset sitter en pojke och hans pappa. Pojken lutar sitt huvud mot pappans 

axel. Ängsligt och blygt tittar pojken ner i golvet och gömmer huvudet bakom pappans axel. Pojken får syn 

på Hjördis. Hjördis går försiktigt fram mot bänken och så frågar hon: Har ni fått någon post idag?” ”Näe, det 

tror jag inte” svarar pappan. Hjördis backar tillbaka lite, medan hon lite fumligt räcker fram ett clownvykort 

till pojken. Hjördis tittar ner i golvet och flackar med blicken ”Jag är lite blyg” säger hon. Pojken tar kortet i 

handen. Hjördis ler mot honom. ”Glad post! Jätteskoj att ses” säger Hjördis och fortsätter vidare i korridoren 

(Fältanteckningar, 24/8-15) 

Dörren till ett mottagningsrum på akuten står på glänt. Inne i rummet är en pojke, ca 2 år, med sina 

föräldrar. Clownen Pajette kikar in i dörröppningen, bakom henne tittar Milda Matilda fram. ”Jag tror vi 

behöver tvätta luften här inne” säger Pajette. Pajette blåser in några såpbubblor i undersökningsrummet. 

Pojken tittar fascinerat på bubblorna som svävar i luften. ”Och lite där inne behövs också” säger Matilda och 

pekar lite längre in i rummet. ”Och så lite på pappas sko”, säger Milda Matilda ivrigt. En såpbubbla singlar 

ner och spräcks mot pappans sko. Pappan skrattar. ”Jaaa, wow! Poff! Yeah!” utbrister Pajette. Pojken står 

mitt i rummet. Blygsamt och försynt beaktar han såpbubblorna som svävar i luften. ”Jag vet, om vi gör ett 

ballongbubbelfångarsvärd då kanske mamma vill prova att fånga bubblor?” säger Milda Matilda 

entusiastiskt. ”Jaaa”, säger mamman. Vips så har Milda Matilda varit och fixat ett ballongbubbelsvärd vid 

clownvagnen som står parkerad utanför rummet. Pajette blåser mer såpbubblor, stora och små om vartannat. 

Plötsligt blir det en jättestor jättebubbla. ”Där” säger pojken förtjust och pekar på jättebubblan som singlar 

ner mot golvet. Mamman frågar pojken om han vill prova fånga bubblor med ballongsvärdet. Han skakar på 

huvudet. ”Vi kan göra tillsammans om du vill” säger mamman. ”Åh, tillsammans är bra och mysigt” säger 

Pajette och ser glad ut. ”Hö, hö” skattar Pajette hjärtligt. Mamman och pojken håller i ballongsvärdet 

tillsammans och poffar bubblorna som Pajette blåser. Pojken skrattar och möter mammans blick. ”Vet ni vad 

man mer kan göra med bubbelfångarsvärdet? säger Pajette förtjust. ”Det kan förvandlas till ett kittelsvärd. 

Ni kan prova här på min mage” säger Pajette och pekar på sin mage. Mamman kittlar Pajette på magen. 

Pajette utbrister i ett skratt. ”Å, ho, ho..ii, hi, hi..å, vad det kittlades” ”Undra om pappa är kittlig på sin 

mage?” säger Milda Matilda. Mamman kittlar med ballongsvärdet på pappans mage. ”Hihi, säger pappan 

och skrattar. Pojken utbrister i ett ljudligt skratt. ”Åh, vad bra nu har vi tvättat luften jättemycket här inne, 

poffat bubblor och kittlats” säger Pajette. ”Men Pajette, det var ju så kul och kittlas, en sista gång bara” 

säger Milda Matilda. ”Kom och prova du en gång Matilda, och kittlas” säger Pajette. ”Åh, jag vet inte om 

jag törs, jag blir lite blyg, men okej..” säger Matilda och flackar lite med blicken. Hon går försiktigt fram 

mot mamman och så kittlar mamman Milda Matilda på magen med ballongsvärdet. ”Hi..hi” skrattar Milda 

Matilda. Nu lyfter pojken lyfter upp sin tröja och visar att han vill bli kittlad på magen. Och så kittlar 

mamman pojken försiktigt på magen med ballongsvärdet. Han skrattar ljudligt. ”Hi hi, åh vad kul det var här 

inne” säger Matilda förtjust. ”Himla kul och ses hörni” säger Pajette. Vinkandes försvinner Milda Matilda 

och Pajette ut ur rummet. När vi går vidare i korridoren ser jag den lilla pojkens huvud sticka ut från 

rummet, kikandes efter clownerna (Fältanteckningar 1/9-15). 
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I mötet med den 2-åriga pojken intar Milda Matilda rollen som blyg och försiktig, men på 

samma gång är hon nyfiken och undrande, precis som pojken ger uttryck för att vara. Pajette 

däremot är orädd och modig. Med hänvisning till emotionspsykologen Tomkins affektteori 

beskriver Linge (2007: 189-190) hur spegling kan ”spola bort” negativa effekter såsom 

fruktan, vrede, sorg, avsky, avsmak och skam för en stund och på så sätt kan barnet få distans 

från sin känsla för en stund. Enligt min tolkning medför speglingen en bekräftelse av barnet. 

Den inrymmer ett erkännande, respekterande och ovillkorligt bejakande av barnet som det är. 

Genom speglingen förmedlar clownerna att alla känslor är tillåtna och det skapas ett 

accepterande av det som är i nuet.  

I det första illustrerade exemplet ovan åskådliggörs hur Hjördis intar rollen som blyg, osäker 

och vilsekommen i den stora entrén på barnsjukhuset. Därigenom förmedlar hon förståelse för 

hur det kan kännas för barnet/barnen att vistas i den främmande sjukhusmiljön. Barnen får se 

att det finns flera vilsekomna och osäkra människor på sjukhuset som de kan identifiera sig 

med och på så sätt kan barnen växa i styrka och mod.  

Speglingen inrymmer på detta sätt ytterligare en dimension, barnen kan på motsvarande sätt 

spegla sig i alla de känslor och egenskaper, såväl positiva som negativa affekter, som ryms 

innanför sjukhusclownernas färgglada gestalt. Sjukhusclownerna gestaltar människans olika 

känslor och egenskaper såsom att vara ledsen, glad, rädd, orolig, upprörd, hjälpsam, blyg, 

barnslig och naiv. Genomgående visar de studerade mötena hur clownernas karakteristiska 

uttryck: förvåning, nyfikenhet och glädje ger intryck av att smitta (spegla) av sig till barnen. 

Detta exemplifieras i mötet med den 2-åriga pojken som efter en liten stund fångas i 

förvåningen och lusten att agera, att bli kittlad, tar över.  

Speglingen av barnets känslor och behov kan relateras till Winnicotts begrepp, en ”hållande” 

miljö, vilken handlar om en emotionell intimitet och lyhördhet för barnets perspektiv, vilket 

ligger till grund för utveckling av barnets själv (1985:37). I linje med resultatet i Linges 

(2008) studie visar de studerade kommunikationerna hur clownerna tar gestaltningar som 

”bärare” av barnens affekter. Sammanfattningsvis kan sägas att speglingen framträder som en 

bejakande och bekräftande empatisk handling av barnens känslostämning och livssituation, 

gestaltad i en lekfull form.  

5.9 Kamratskap och ögonblick av communitas 

Under mitt fältarbete har jag iakttagit en gemenskapskänsla och ett starkt band i relationerna 

mellan barnen och clownerna. Clownerna blir som kompisar (i synnerhet till barnen som 
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behandlas och vårdas en längre tid på sjukhuset) som kommer och knackar på dörren några 

gånger i veckan:  

Pöhm Fritz och Dr Fjodor Jewskij går för att hälsa på Ellinor, 7 år. Hon vårdas på sjukhuset för en 

hjärntumör och har träffat clownerna tidigare. ”Får vi komma in och hälsa på?” frågar Pöhm Fritz. ”Ja visst, 

kom in” säger Ellinors mamma. ”Ska vi se om vi kan skrämma Ellinor när det är monster-onsdag” säger 

Pöhm Fritz till Fjodor. ”Jaaa”, säger Fjodor. ”Bö!” låter Pöhm Fritz och tittar in i rummet och på Ellinor 

som ligger i sängen. Ellinor sneglar lite på Pöhm Fritz samtidigt som hon tittar på tv:n. ”Prova du Fjodor” 

säger Pöhm Fritz. ”Buu!” ”Det gick inte” säger Fjodor undrande och tittar på Pöhm Fritz. ”Kan du skrämma 

oss, Ellinor?” frågar Pöhm Fritz. Ellinor sätter sig upp i sängen. ”Bö” säger hon gäspandes. Ansiktsuttrycket 

och hennes ögon är trötta. Fjodor och Pöhm Fritz stutsar tillbaka i rummet i världens fart. Pöhm Fritz tappar 

hatten. Fjodor ramlar in i en droppställning som står bakom honom. ”Men jösses, vad jag blev skraj! Å, jag 

blev så rädd att jag nästan kissade på mig. Tur att jag har blöja på mig” säger Fjodor lite generat. Ellinor 

gäspar stort. ”Är du trött idag Ellinor?” frågar Pöhm Fritz. ”Mmm, säger hon pustandes och blickar ut 

genom fönstret. ”Vill du att vi ska gå eller stanna?” frågar Pöhm Fritz. ”Stanna!” svarar Ellinor snabbt 

(innan Pöhm Fritz ens hunnit fråga klart). Fjodor börjar blåsa bubblor över Ellinors säng. Pöhm Fritz 

tillverkar och formar en ballonghund. Ellinors mamma berättar att de har en valp hemma. Hon tar fram 

mobilen och visar en bild på hunden. Under tiden har Pöhm Fritz gjort en ballonghundvalp till Ellinor. ”Jaha 

Ellinor är det någonting annat du vill fråga oss eller berätta eller så?” undrar Pöhm Fritz. ”Mmm, har ni 

kollat er brevlåda eller?” säger Ellinor. (På varje avdelning har clownerna en brevlåda där barnen kan lägga 

post, brev och teckningar till clownerna). ”Nä, det har vi inte hunnit än på morgonen, har vi fått post?” 

undrar Fjodor ivrigt. ”Aaaa, det har ni!” säger Ellinor och ler. ”Av dig?” undrar Pöhm Fritz. ”Mmm” säger 

Ellinor och nickar. Nu får Pöhm Fritz och Fjodor så bråttom att springa iväg och titta i brevlådan att de 

stöter ihop och krockar när de skall springa iväg. (De står mitt framför varandra i rummet och ingen av dem 

kommer fram). Ellinor skrattar. ”Titta Pöhm Fritten, en Björn” säger Fjodor pekar ut genom fönstret (Han 

försöker vilseleda Pöhm Fritz). Pöhm Fritz går fram mot fönstret ”var, jag ser inte”. Snabbt som sjutton 

springer Fjodor ut ur rummet för att hämta brevet och på ett kick är han tillbaka. Han håller upp en teckning 

med en blomma på. ”Åh, wow, vilken vacker blomma!” säger Fjodor och beundrar teckningen som Ellinor 

gjort till clownerna. ”Så fin! Den ska få sitta i kartongen där vi bor, här nere i kulverten, ovanför min säng” 

säger Pöhm Fritz. Ett leende sprider sig i Ellinors ansikte. Ellinor nyser till. Fjodor nyser (låtsas) också. 

”Atcho ho” låter det och så flyger Fjodors mössa av från huvudet. Men när han ska ta upp mössan från 

golvet får han istället med sig en sko som står på golvet. Och ”ovetandes” råkar han sätta skon på huvudet 

istället för mössan. Ellinor skrattar ljudligt. ”Näe, det där var ju inte min mössa” säger Fjodor och ser 

förvånad ut. ”Näe, det där är ju Ellinors sko! Men Fjodor!” utbrister Pöhm Fritz. ”Tack för att vi fick hälsa 

på dig idag Ellinor!” ”Tjenamoss galosch!” säger Fjodor och så försvinner de ut ur rummet 

(Fältanteckningar, 7/9-15). 

I de skildrade mötet mellan Fjodor, Pöhm Fritz och Ellinor blir det uttryckligt att relationen 

dem emellan handlar om vänskap. Relationen utmärks av tillit och närhet, men på samma 

gång är den kravlös, ovillkorlig och beroende av barnets lust, ork, förmåga och önskan. 
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Clownernas lekfulla attityd, den respektfulla hållningen och deras unika förmåga att vara i 

nuet utgör, som jag ser det, grunden till att det skapas en förtrolig gemenskap och samhörighet 

i anknytningen. I överensstämmelse med Kleins resonemang, visar mötet mellan Ellinor, 

Fjodor och Pöhm Fritz, hur den improviserade lek som uppstår ger intryck av att understödja 

barnets kreativitet och sociala förmåga. Barnet kan således få en ökad tillit till sin egen 

förmåga, vilket i sin tur stärker barnets självkänsla och hälsa (i Linge, 2007:183). 

I följande möte synliggörs hur lust och lekfullhet förenar och skapar samhörighet i 

kommunikationen mellan clownen Pajette och Ebba:  

Clownerna Pajette och Boel Betula besöker avdelning Q 84, barncanceravdelningen. Längs väggen i 

korridoren står en flicka, ca 3 år, och tittar mot Pajette som kommer körandes med clownvagnen. Boel 

Betula har stannat i korridoren lite längre bort där hon träffat några kompisar.  ”Men, hej, här står du, vad 

mysigt att få träffa dig. Jag är Pajette. Vad är det du heter?” frågar Pajette nyfiket. ”Ebba” viskar flickan och 

pekar på sin tröja som föreställer en tiger. ”Åh, nu blir jag lite blyg, är den farlig?” säger Pajette och ryggar 

tillbaka lite. ”Näe, den är inte det” säger Ebba och utbrister i ett skratt. Hon ser väldigt busig ut (hennes 

ögon glittrar och munnen ler) ”Åh vilken tur” säger Pajette medan hon tar sig för bröstet och pustar ut. 

Pajette börjar skutta och dansa lite på stället. ”Jag är liksom lite busig, det blir liksom roligare då” fnittrar 

Pajette. ”Är du det?” frågar Pajette. ”Aaa” viskar Ebba och så sprider sig ett leende i hennes ansikte. Pajette 

och Ebba tittar på varandra en ganska lång stund (under tystnad) och ler stort mot varandra. Sen säger Ebba: 

”Vet du, min pappa, han är också busig ibland”. ”Va!? Har du en sådan där buspappa! Vad roligt!” säger 

Pajette. ”Hö, hö” (ljudligt skratt). ”Mmm, jag har de” svarar Ebba och fnissar. ”Men du Ebba, har du träffat 

någon av mina clownkompisar förut?” frågar Pajette och håller fram clownvykortet som föreställer alla 

clownerna.  ”Mmm, Fjodor Dr Jewski” säger Ebba. ”Åh, han är kul” säger Pajette. ”Åh, åh.. doktor Pöhm 

Fritz” säger Ebba. ”Fick du trolla då?” Ebba nickar stolt. ”Åh, vad bra Pöhm Fritten hade som fick hjälp av 

dig då” säger Pajette. ”Ja, jag trollade fram en ring ur en såpbubbla” berättar Ebba. ”Wow! Va häftigt” säger 

Pajette förtjust. ”Du Ebba, skulle du vilja ha ett kittelsvärd som du kan kittla buspappa med?” undrar Pajette.  

”Jaaa, bra idé” säger Ebba förnöjt (Fältanteckningar, 27/8-15). 

Med hänvisning till antropologen Victor Turner beskriver Åm (1993) att leken inrymmer 

ögonblick av communitas, stunder som präglas av en stark känsla av gemenskap och kamrat-

skap. Communitas ”sammanför människor som hela personer, inte som innehavare av 

bestämda statuspositioner” (ibid, s. 138-139) och utmärks av ”kamratskap och jämlikhet” 

(ibid), vilket blir uttryckligt i kommunikationerna mellan barnen och clownerna.  

De skildrade mötena ovan riktar ljuset mot, möjligtvis studiens mest betydelsefulla poäng, att 

den form av lek som uppstår i kommunikationerna mellan barnen och clownerna har sitt 

ursprung i lust och glädje. I överensstämmelse med sjukhusprästen Lars Björklunds (2010) 
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resonemang, om möten mellan vuxna och barn i svåra livssituationer, synliggör den studerade 

kontexten att barnen och clownerna möts genom en ömsesidig och gedigen lust. 

5.10 Barnets rätt till lek och kultur utifrån sitt eget perspektiv  

Betydande i de studerade mötena är att det finns en uttrycklig vilja och ambition hos 

clownerna att bejaka och förverkliga barnens rättigheter till lek och kulturella upplevelser. De 

beskrivna kommunikationerna visar hur clownerna i en ömsesidig påverkan gör rättigheter 

tillsammans med/åt barnen. Om barnet är mycket sjukt, svagt och orkeslöst kan clownerna 

agera och leka åt barnet.  

Utgångspunkten i clownernas barnperspektiv är enligt min tolkning ”respekten för barnets 

fulla människovärde och integritet” (SOU, 1997:115). Clownerna är alltid på barnens sida, de 

lyfter det unika barnet perspektiv (genom sin tolkning) och förstärker dess röst, vilket visar 

sig i följande möte:  

”Tjenamoss, god dag, hej! Det är jag som är Bandy. Alltså jag är inte doktorn utan en av sjukhus-

clownerna”, säger Bandy med en busig uppsyn och lyfter artigt på sin mössa. ”Vi bor i kulverten här på 

sjukhuset och går och hälsar på alla barnen”, fortsätter han. I dörröppningen står en pojke, ca 3 år, vid sin 

sida har han sina föräldrar. ”Vad heter du?” frågar Bandy. ”Albin”, svarar pojken. ”Tjena Albin, vad fint att 

få träffa dig! Jag tänkte att du kanske behöver något, typ ett husdjur? Alltså jag kan prova göra ett.. i en 

sådan där kalsong, eller nej jag menar vad heter det, balkong…nej, nej, jag menade ballong” säger Bandy. 

Albin fnissar. ”Vad tycker du om för djur Albin? Orm, hund, katt, tiger..vad heter det Pyckelmiga?” frågar 

Bandy. ”Vill du ha en katt Albin?”, säger mamman. ”Mmmm” (Albin funderar) ”Hund!” säger han till sist. 

”Ja, en hund får det bli!” säger Bandy. Bandy håller fram en rosa, blå, lila och gul ballong. Albin pekar på 

den blå. Bandy blåser upp ballongen med pumpen och formar den till en hund. ”Voff, voff, morr”, låter 

Bandy och räcker över hunden till Albin. Albin tittar på ballonghunden och ler mot Bandy. ”Vad säger man 

då Albin? ” säger Albins mamma. Albin är i fullt sjå med att visa upp hunden för sin pappa. ”Man säger väl 

tack” säger Bandy och slänger ett ögonkast åt mamman. ”Jag såg det i dina ögon Albin! Jätteskoj att ses, ha 

det bäst Albin!” (Fältanteckningar, 5/9-15). 

I det exemplifierade mötet framkommer hur Bandy förmedlar ett budskap som riktar upp-

märksamheten på Albins rätt att uttrycka sig på sitt sätt och vara som han är. Silfver beskriver 

clownens meningskapande funktioner som ställföreträdare, ”den som medlar och förmedlar” 

och som ifrågasättaren, ”den som ifrågasätter makten” (2011: 39). Det finns en uttrycklig 

ambition hos sjukhusclownerna att höja barnens status, ge dem tolkningsföreträde, förändra 

barriärer som försätter barnen i en underordnad position och synliggöra föreställningar som 

skapar oberättigade systematiska åtskillnader mellan barn och vuxna, vilket kan förstås i linje 

med Rönnbergs (2006) begrepp barnism: 
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Barnism är följaktligen en ståndpunktsteori och en kulturförståelse på barnets grund, där man-så gott det nu 

går för en vuxen-åtminstone försöker begripa och förklara barnkultur utifrån barns underifrånperspektiv på 

vuxensamhället (Rönnberg, 2006: 53).  

Clownerna ser upp till och betraktar barnen som medmänniskor, med ett eget värde. Oavsett 

sjukdom, förmåga och förutsättningar har barnet rätt till ett liv med fullvärdigt innehåll och 

mening, definierat utifrån dess egna villkor och perspektiv.  

6. Sammanfattande diskussion 

I uppsatsens sista del knyter jag nu tillbaka till studiens syfte och frågeställning samt samman-

fattar och diskuterar det resultat som presenterats. Studiens syfte var att utifrån ett barn-

kulturellt perspektiv nå en djupare förståelse för den kommunikation som uppstår i möten 

mellan barn, som vårdas och/eller är inlagda under kortare eller längre tid på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, och Glädjeverkstans sjukhusclowner. Jag har arbetat utifrån frågeställningen: 

Hur kan den kommunikation beskrivas som sker mellan barn och sjukhusclowner?  

Studien är ett bidrag till barndomssociologin då den genom en etnografisk metod synliggjort 

några barns aktörskap i interaktion med sjukhusclowner i deras vardagliga tillvaro och liv på 

Astrid Lindgrens barnsjukhus. Trots att flertalet av barnen i studien befinner sig i en mycket 

utsatt och sårbar livssituation är det respekten för barnens aktörskap och agens som framträder 

tydligast i kommunikationerna. Clownerna bemöter barnen som medborgare, individer med 

en självständig status, egna behov och rättigheter i det liv de lever som barn här och nu. 

Resultatanalysen visar hur det framträder ett kreativt och symboliskt handlingsområde, ett 

lekutrymme, mellan barnen och clownerna, i vilket föreställningar och upplevelser skapas och 

förmedlas via metakommunikativa signaler av såväl kroppslig, sinnlig som av verbal karaktär. 

Clownernas kreativa och fantasifulla metakommunicerande blir ett förhållningssätt till verk-

ligheten på barnsjukhuset, i linje med Batesons (1976: 183-198) kommunikationsteoretiska 

perspektiv på lek. 

I överensstämmelse med Winnicotts betraktelsesätt kan sägas att lekutrymmet ”i själva verket 

varken hör till den inre psykiska verkligheten eller till den yttre verkligheten” (1971/2003: 

152) utan framträder som ett mellanrum, ”ett tredje rum”, mellan barnet och clownerna. En 

betydande faktor för lekutrymmets tillblivelse är ballongfigurerna vilka clownerna skapar och 

dramatiserar kring. Ballongfigurerna blir lekobjekt med en symbolisk, fysisk och social 

funktion. I överensstämmelse med Winnicotts (1971/2003: 28) term övergångsobjekt visar det 
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insamlade materialet hur ballongfigurerna laddas med mäktiga krafter och ger intryck av att 

skapa avkoppling, tröst, kreativitet, glädje och blir som en vän för barnen. De studerade 

kommunikationerna synliggör hur lekutrymmet är ytterst beroende av barnets känsla av frihet, 

förtroende och inspiration i anknytningen till clownerna.  

Utifrån Fornäs (2012) betraktelsesätt och indelning av kulturbegreppet i de ontologiska, 

antropologiska, estetiska och hermeneutiska dimensionerna uppfattar jag att de studerade 

kommunikationerna inrymmer en betydelsefull ontologisk dimension. En grundläggande 

aspekt, vilken överensstämmer med resultatet i Linges studie är att clownerna ser till och 

lyfter fram ”det livliga och kraftfulla i barnets väsen” (Linge, 2010:267). Clownernas 

förhållningssätt rymmer en ontologi, ett synsätt, som innefattar en livsbejakande intention att 

försöka förstå hur världen framträder för barnet och en strävan att förstå dess existens och 

tillvaro här och nu (jfr med Johansson, 2003: 44, 54).  

Enligt mina iakttagelser är leken ett ofrånkomligt (ontologiskt) drag i clownernas gestalt och 

värld. Leken är till synes förkroppsligad i clowngestalterna. Denna iakttagelse kan knytas till 

Gadamers resonemang om lekens ontologi. Gadamer menar att leken har sitt eget väsen, 

frånsett de lekandes medvetenhet. Då människor är en del av naturen är även deras lek 

självframställande (i Øksnes, 2013:163).  

De studerade kommunikationerna belyser vidare hur lekutrymmet framträder som ”ett rum för 

livet” (Björklund, 2010) och livsform (Åm, 1993), i linje med ett antropologiskt kulturbe-

grepp. Det är en livsform som ger intryck av koppla bort svåra och smärtsamma känslor, en 

frizon, som visar sig skapa omväxling, avkoppling och glädje. Den ger också intryck av att ge 

möjligheter till känslomässig bearbetning genom att tankar och känslor blir synliggjorda och 

bekräftade utanför barnet. I linje med Huizingas (1945:20), Gadamers (2002), Garveys 

(1990:1-4) och Knutsdotter Olofssons (2014) perspektiv på lek visar de studerade kommun-

ikationerna således hur leken framkommer som avkoppling, njutning och glädje. Clownerna 

blir även i en mening en terapeutisk (läkande) figur. I överensstämmelse med ovannämnda 

lekteoretikers synsätt lyfter Winnicott (1983: 146-150) fram lekens glädjefyllda aspekt. Ut-

över detta riktar Winnicott uppmärksamheten mot lekens terapeutiska betydelse, att bemästra 

ångest och hantera idéer och tankar som skapar svåra känslor, vilket blir uttryckligt i studien.  

I överensstämmelse med studien Use of clowns to aid recovery in hospitalised children 

(2013:30) belyser min studie följaktligen hur det uppstår en fantasivärld i vilken smärta och 
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ångest ger intryck av att ersättas av glädje, skratt och avspänning för en stund. Genom lyhörd-

het och empati speglar clownerna, i en lekfull form, barnets känsla och stämningsläge och blir 

på så sätt ”bärare” av barnens affekter, såväl positiva som negativa, i linje med resultatet i 

Linges (2008) forskning. Genom speglingen kan barnen få distans från sin känsla för en stund 

och bli stärkta i sin självkänsla. Speglingen medför ett förhållningssätt som inrymmer 

acceptans och solidaritet gentemot barnen; ”vi är i denna affekt och känslostämning 

tillsammans”. Osten (2010) menar att fantasi och kreativitet hjälper människan att hantera 

svåra känslor som ensamhet, obehag och rädsla, vilket visar sig i clownernas förhållningssätt:  

En skildring som uttrycker solidaritet gentemot barn, utan att ljuga om det hemska, är tydligen glädjande. 

Det meddelar: vi är i detta liv tillsammans. Det viktigaste: vi spelar med teaterlust, om svåra saker. Det 

handlar om kroppens optimism trots allt (ibid, s. 101).  

Framstående i de studerade kommunikationerna är också lekens karnevaliska karaktär. Leken 

framkommer som en livsbejakande livsform som lyfter fram det irrationella, okända och 

bejakar det naiva, lustfyllda och busiga. Den karnevaliska andan bryter normer, vänder upp 

och ner på invanda mönster och etablerade regler, frigör det förnuftsenliga och vuxen-

bestämda (Øksnes, 2013: 144-160), gör det förbjudna, skojar och förvandlar vanliga situa-

tioner till något annorlunda och hittar strategier för att vända allt till något positivt.  

Det insamlade materialet synliggör vidare lekutrymmets estetiska form. Huizinga (1945: 19-

20) framhåller att ett av lekens kännetecken är dess ”estetiska sfär”, vilken inrymmer an-

blickar av skönhet. Genom estetiska kommunikationsmedel som språk, musik, ljud, trolleri, 

sång, dans, mimik, rörelse, rytmik och clownernas rödmålade näsa, deras karaktäristiska 

kläder samt detaljerade och uttrycksfulla accessoarer upprättas en dialog mellan barnen och 

clownerna. De konstnärliga kommunikationsverktygen framträder som en betydande del i de 

fiktiva handlingarna, rollerna och föremålen som skapas och förvandlas i mötena. Det går 

följaktligen att urskilja två överordnade estetiska mönster i de studerade kommunikationerna, 

ett dynamiskt och rörligt, vilket utmärks av clownernas lekande med språket, rörelse, toner, 

musik, mimiken och föremål såsom ballongfigurerna. Det andra mönstret innefattar olika 

handlingar, roller och teman som gestaltas i kommunikationerna. Enligt Lindqvist (2004: 55-

71) är dessa två mönster övergripande i leken och i barnkulturen i övrigt. I kommunikationen 

förvandlas och omskapas alltså ”aktioner, föremål, rum och personer” (Helander, 2007: 177) 

och intar lekens karaktär ”som om”, vilken enligt Knutsdotter Olofsson (1990: 20) är lekens 

ledande kännetecken.  
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Som ett utvecklande av Linges (2007:184) begrepp humorintoning införde jag begreppet 

fantasiintoning, vilket innebär att sjukhusclownerna lyhört och empatiskt läser av barnets 

känslor, önskemål och behov och bekräftar budskapet i en fantasirik form. Fantasiintoningen 

ger i sin tur intryck av att uppfattas som humoristisk och väcker förtjusning, spänning, 

omväxling, avkoppling och lust hos barnen.  

Genom de ontologiska, antropologiska och estetiska perspektiven uppkommer den 

hermeneutiska, meningskapande, dimensionen (Fornäs, 2012:31) vilken ringar in den 

studerade kontextens barnkulturella essens och mening. Med Winnicotts (1971/2003) 

betraktelsesätt i åtanke uppfattar jag att dessa tre ovannämnda perspektiv flyter samman och 

leder till den kulturella upplevelsen. Clownernas meningsskapande roller som underhållare, 

överskridare, ifrågasättare, ställföreträdare och sörjare (Silfver, 2011:39) ger intryck av att 

skapa mening i form av förströelse, bekräftelse, glädje, gemenskap och hopp. En betydande 

aspekt av kommunikationernas meningsskapande är clownernas unika förmåga att verka som 

en rättighetsförverkligande figur.  

I linje med Linges studie (2007; 2010; 2012) som anlägger ett psykologiskt perspektiv på 

kommunikationen mellan barn och sjukhusclowner visar min studie hur det i anknytningen 

mellan barnen och clownerna skapas ett mellanområde (Winnicott, 1971/2003) där fantasin 

dominerar och lekandet tar form. På liknande sätt som Linges (2007:190) forskning, synliggör 

min studie clownernas respektfulla och livsbefrämjande barnperspektiv med lekfullheten 

(fantasin), livsglädjen och hoppet som uttryckliga markörer. Utöver detta kan sägas att min 

studie bidrar med en fördjupad förståelse om kommunikationernas barnkulturella värde 

genom att lyfta fram hur barnens egna villkor, uttryck och perspektiv bejakas i en improv-

iserad, rörlig, överskridande och glädjefylld form av lek. Genomgående kan sägas att de 

studerade kommunikationerna belyser leken i alla dess beståndsdelar och element. 

Avslutningsvis vill jag blicka tillbaka till mötet som inledningsvis skildras, mötet mellan 

Kalle och clownerna Pajette och Bandy på barnonkologen, som berörde mig djupt. Utifrån 

Kalles uttryck, önskemål och villkor bejakade clownerna hans lust (rätt) till lek och kultur- till 

hans liv här och nu. Det var som att jag förlorade mig själv, glömde tid och rum och lekens 

väsen sköljde över mig. Jag fångades in i och uppslukades av den livsbejakande, hoppfulla 

och glädjefyllda karnevaliska andan, där gränserna mellan barn och vuxen, friskt och sjukt 

och fantasi och verklighet suddades ut.  
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7. Vidare forskning 

För att fördjupa denna studie vore det intressant att samtala med barn, som vårdats under 

kortare och längre tid på barnsjukhuset, som mött clownerna för att få lyssna till deras upp-

fattningar och tankar. Under studiens gång har det även väckts ett intresse hos mig att följa 

och studera Clowner utan gränsers arbete med att skapa hopp och glädje för barn på flykt och 

i möten med nyanlända barn och ungdomar. Inte sällan beskrivs, med en nedlåtande ton, hur 

barnkultur många gånger används som förströelse i ett motsatsförhållande till där barn-

kulturen används för att göra barns egna röster hörda. Som jag ser det har denna studie riktat 

ljuset mot hur dessa två aspekter av barnkulturen är nära förenade och samverkar för barns 

hälsa och välbefinnande. Min uppfattning är att det behövs mer forskning som på djupet 

synliggör barnkulturens nyttoaspekt, i en existentiell bemärkelse.  
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