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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning visar på vinster med att barn och unga är delaktiga inom psykiatriska 

verksamheter. Men barn och unga har dubbla kontexter att förhålla sig till – personalen i 

vårdsituationen och föräldrarna – vilket försvårar delaktighet. Samtidigt pågår 

förbättringsarbeten inom psykiatriska verksamheter för att öka delaktighet i sin egen vård och 

i verksamhetsutvecklingsarbete.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personalens erfarenheter rörande barn och 

ungas möjligheter till att vara delaktiga inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter.  

Metod: Kvalitativ design användes. Studien baserades på elva intervjuer med personal från 

barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter i Mellansverige. Intervjuerna analyserades med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Resultat: Resultatet visade om barn och unga ska ha självklart utrymme och känsla av 

sammanhang genom att få information, kommunikation och påverkansmöjligheter, erfordras 

att personalen tar tillvara barn och ungas perspektiv, får med föräldrar på ett optimalt sätt 

samt upprätthåller sin kompetens och sitt engagemang. Jämsides påkallas organisatoriska 

förutsättningar såsom att förstärka de strukturella systemen, stärka barn och ungas inflytande, 

anställa öppet egenerfarna samt ha ett pågående systematiskt utvecklingsarbete.   

Slutsatser: Resultaten visade att delaktighet för barn och unga behövs på olika nivåer, från 

individ till verksamhet, i olika omfattning i en växelverkan. Organisationerna behöver 

möjliggöra denna struktur eftersom delaktighet och hälsofrämjande sjukvård är definierade 

områden för att öka individens hälsa inom folkhälsovetenskapen. 

Nyckelord: barn- och ungdomspsykiatri, delaktighet, empowerment, patientdelaktighet, 

patientinvolvering, patientens perspektiv.  

  



 
 

Abstract  

Background: Research shows benefits related to children and adolescent’s possibilities to 

participate in psychiatric organisations. Yet children and adolescents have a double context to 

relate to – the staff in the care situation and the parents – both factors complicating 

participation. At the same time, improvements are made in psychiatric organisations to 

increase participation in the patient’s own care and in organisational development.  

Aim: The aim of this study was to describe the staff’s experience of children and adolescent’s 

possibilities to participate in child- and adolescent psychiatric organisations.   

Method: Qualitative design was used. The study was based on eleven interviews with staff 

from child- and adolescent psychiatric organisations in the middle of Sweden. The interviews 

were analyzed using qualitative content analysis with inductive approach.  

Results: The results showed that if children and adolescents should have an obvious space 

and sense of context through information, communication and possibilities to influence, the 

staff has to cherish the child and adolescent’s perspective, get along with parents in an 

optimal way and maintain their competence and engagement. At the same time are 

organisational conditions requested to reinforce the structural systems, strengthen children 

and adolescent’s participation, employ self-experienced and to have an ongoing systematic 

development.  

Conclusion: The results showed that participation of children and adolescents is needed on 

various levels, both individually and organisationally. The organisation needs to enable this 

participation. Organizations need to enable this structure because participation and health 

promotion are defined areas to increase the health of individuals in public health science. 

Keyword: child- and adolescent guidance, empowerment, participation, patient involvement, 

patient participation, patient perspective.  
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Bakgrund  
Barn och unga är vår framtid och det är en angelägen fråga för varje samhälle att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för barn och ungas psykiska hälsa. Trots satsningar från politiker 

(Socialdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016) ökar den psykiska ohälsan 

hos barn och unga i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016). Uppgifter de senaste åren visar på 

att barn och unga i Sverige upplever sämre psykiskt mående än tidigare generationer, bl.a. 

ökar efterfrågan på insatser från barn- och ungdomspsykiatrin [BUP], och fler barn och unga 

än tidigare får psykiatriska diagnoser (Folkhälsomyndigheten, 2016; Socialstyrelsen, 2013; 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2016).  

Forskning visar på att psykisk hälsa gynnas av delaktighet som är en väg vidare till ökad 

empowerment. (SBU, 2017). Personens medverkan som klient, patient eller brukare ökar 

inom hälso- och sjukvårdskontext, (Day, 2008; Deegan et al, 2013; Mitchell Lowe & 

Eggleston, 2009; SKL, 2013; Socialstyrelsen, 2015), där syftet är att stärka personens 

delaktighet, autonomi, egna beslut, återhämtning, inflytande samt empowerment (SKL, 2015; 

Socialstyrelsen, 2011). Når detta delaktighetsarbete som pågår inom vuxenpsykiatrisk 

kontext, barn och unga med psykisk ohälsa. Inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet 

är barnets familj i centrum, eftersom barnet är omyndigt och bor hemma hos 

vårdnadshavaren/na. Det finns en tradition av att lyssna på, involvera och delaktiggöra 

familjen och vårdnadshavare och följaktligen infinner sig frågan hur barn och ungas röst 

ytterligare kan stärkas. Denna uppsats syftar till att undersöka personalens erfarenheter av 

barn och ungas möjligheter till delaktighet inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter 

för att belysa hur situationen ser ut för barn och unga idag.    

Barn och ungas psykiska hälsa  
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Sverige, särskilt bland äldre barn från 15 år, 

samtidigt som den minskar för äldre i befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Socialdepartementet & SKL (2016) rapporterar att mer än varannan flicka och var tredje 

pojke som är 15 år uppgav psykiska och/eller somatiska besvär, och för båda könen har dessa 

besvär tredubblats sedan början av 1990-talet, oavsett familjeförhållanden, arbetsmark-

nadsstatus eller föräldrars socioekonomiska situation. Allt fler ungdomar som rapporterar 

psykiska besvär får psykiatrisk öppen- och slutenvård, psykiatriska diagnoser och förskrivs 

psykofarmaka (Folkhälsomyndigheten, 2016). Att i unga år insjukna i psykisk sjukdom 

medför allvarliga konsekvenser senare i livet, inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan 
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även avseende möjligheterna att tillgodogöra sig studier samt etablera sig på arbetsmarknaden 

(Socialdepartementet & SKL, 2016).  Självmorden har totalt minskat något, förutom för 

åldersgruppen 15–24 år, där en ökning skett, vilket är tydligare bland de unga männen än 

bland kvinnorna (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

I regeringens proposition (2007/08:110) betonas att folkhälsoarbete handlar om att främja 

hälsa, den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra 

den. För att må bra har människan behov av att känna sig delaktig och kunna påverka sitt eget 

liv och detta har starkt samband med hälsofaktorer (Regeringens proposition, 2007). Hälsa, 

bland barn, unga och vuxna ska betraktas som en resurs i vardagslivet och inte endast som ett 

mål i livet (SKL, 2016).  

Målgruppen för studien avgränsades till barn och unga 12-17 år, trots att lagstiftningen anger 

att man är barn till dess man är 18 år (SFS 1949:381). Avgränsningen tillkom utifrån att barn 

och unga mognar olika fort och behöver därför göras delaktiga på varierande sätt i olika åldrar 

och för att den psykiska ohälsan ökar i detta åldersspann (Folkhälsomyndigheten, 2016). Från 

12 år kan barn välja vem de vill bo hos vid en skilsmässa och 14-16 åringar var mest frekvent 

involverade i beslutsprocesser (Stenhammar, 2010). Fortsättningsvis kommer barn och unga 

att användas som samlingsterm för barn och ungdomar mellan 12-17 år.  

Hälsofrämjande insatser  
Enligt WHO (2016) ska hälsofrämjande insatser ha fokus på miljöer och sociala kontext, s.k. 

arenor, där personliga och organisatoriska faktorer interagerar för att påverka hälsa och 

välmående positivt, t.ex. sjukhus. En hälsoorienterad hälso- och sjukvård med ett 

hälsofrämjande förhållningssätt sätter alltid människan i fokus, ger en grund för att nå ett 

gemensamt mål om en god hälsa och vård på lika villkor för alla (Green et al, 2015). Hälso- 

och sjukvårdslagens (SFS 1982:763, 2§) mål är att erbjuda ”en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen”. Arbetet med att skapa mer jämlik hälsa, samt stärka social och 

emotionell hälsa är nödvändig och kan skapa långsiktiga vinster (WHO, 2012). Nätverket 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård [HFS] arbetar för att stärka den enskilda patienten, öka 

kunskap hos professionen och analysera samt utveckla styrstrukturer. I mötet med den 

enskilda patienten tillämpas ett hälsofrämjande förhållningssätt som bl.a. går ut på att stärka 

patientens tilltro till dennes egen förmåga och resurser samt få en känsla av sammanhang 

(HFS, 2015). Dessa faktorer är viktiga för att stärka välbefinnande och livskvalitet (HFS, 

2015).  
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SKL (2015b) betonar att för att nå verkligt genomslag med nationella satsningar och stöd 

inom hälsofrämjande insatser i lokala praktiken behöver man involvera verksamhetens 

ledning, ekonomichef och ansvariga politiker i de sociala investeringarna.   

Insatser och stöd för barn och ungas psykiska hälsa  
Socialdepartementet och SKL (2017) ger stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 

för vuxna och barn, där syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en stark utveckling, med 

ett systematiskt utvecklingsarbete, när det gäller att främja psykisk hälsa.  

Regeringen beslutade 2015 att tillsätta en nationell samordnare inom området psykisk hälsa. 

Målet är att främja psykisk hälsa och ett prioriterat område är delaktighet och rättigheter 

(Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2016). Ett tilläggsuppdrag som 

samordnaren fått av regeringen är att se över tvångsåtgärder mot barn och unga inom den 

psykiatriska tvångsvården. (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2016). 

Samhällets stöd till barn och unga ges på olika nivåer (SKL, 2015a). Basen utgörs av 

generella hälsofrämjande eller förebyggande insatser, såsom skolundervisning, elevhälsovård 

och ungdomshälsa m.m. På nästa nivå finns insatser som ges vid problem, så kallade Första 

linjens insatser till barn och unga med indikerad lätt till måttlig psykisk ohälsa (SKL, 2015a). 

En uppskattning ger att mellan 20-30 % av alla barn någon gång under sin uppväxt behöver 

stöd av denna typ (SKL, 2015a). Översta nivån utgörs av insatser till mindre grupper 

barn/unga inom ramen för specialistverksamheterna (t.ex. barn- och ungdomspsykiatrisk vård) 

(SKL, 2015a). De olika vårdkontexter som ingår i denna studie, Första Linjen och barn- och 

ungdomspsykiatrin, kommer sammantaget att benämnas psykiatriska verksamheter.   

Andra instanser som har som uppgift att tillvarata och främja barn och ungas delaktighet, 

rättigheter samt behov i samhället är Barnombudsmannens [BO]. BO (2014) har skrivit en 

rapport ”Bryt tystnaden”, där barn och unga blir intervjuade och får komma till tals över 

psykiatrisk tvångsvård. Dexter et al (2011) kom fram till att barn och unga ses som maktlösa 

och sårbara och därför inte involveras och delaktiggöras i beslut i den grad som de skulle 

kunna. Barns rätt att vara delaktiga i processer och beslut som berör barnet har en stark 

ställning i barnkonventionen (Unicef, 2009). Kunskapen om hur barnkonventionen bör 

användas i hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver öka (SKL, 2010). Svensk lag ska 

tokas och utformas i enlighet med konventionerna (Socialstyrelsen, 2013).  
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Nationell samverkan för psykisk hälsa [NSPH] (2017) är en paraplyorganisation över patient- 

och närståendeföreningarna, som arbetar med olika projekt för att stödja och stärka personen 

som patient och närståendes situation i vård och omsorg, även barn och ungas. Det finns flera 

patient- och närståendeorganisationer som arbetar för att stödja och stärka barn och ungas 

delaktighet, rättigheter och hälsa (SKL, 2015b).  

Barn och unga finns inom vård och omsorg med sina föräldrar, som också behöver stödjande 

insatser (Socialstyrelsen, 2016; Olander, 2003). Blizzard et al (2016) belyser att föräldrar 

inom psykiatrisk vård upplever hög anspänning och saknar information och känslomässigt 

stöd och därför rekommenderas en bättre planering med organiserade stödinsatser vid 

vårdövergångar som kan ge effektivare och bättre interventioner för familjerna.  

Delaktighetens innehåll/innebörder 
Socialstyrelsen (2014) definierar delaktighet som ett sammanfattande begrepp som innebär att 

individen ska ha inflytande och vara delaktig över sin egen vård. Det engelska uttrycket 

”empowerment” (översatt till svenska - egenmakt) är vanligt i hälsofrämjande sammanhang 

och betecknar processen och möjligheterna för individen att få inflytande över sin egen 

livssituation. (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Delaktighet är starkt kopplat till empowerment 

(Green et al, 2015). Green et al (2015) skriver att WHO uttalat sig om att för att skapa en 

hälsosam utveckling för individen behövs ett aktivt samhälle som möjliggör delaktighet där 

invånaren/individen involveras i beslutsfattande (Green et al, 2015).  

I det salutogena synsättet ligger fokus på att stärka individens egna resurser, självkänsla och 

kunskap, vidare får åtgärder och insatser aldrig bli stigmatiserande för den enskilde (SKL, 

2016). Känslan av sammanhang (KASAM) betonar vikten av att individens hälsa ökar om hen 

kan öka kontrollen över sin situation (Antonovsky, 1987; Green et al, 2015). Att individen tar 

eget ansvar förutsätter att vårdgivaren erbjuder fortlöpande information och dialog så att den 

enskilde känner sig och är delaktig i sin vård och har möjlighet att ha inflytande i vården i 

stort (Regeringens proposition, 2007).   

Att få tillgång till anpassad information är en förutsättning för att bli delaktig och för att 

stärka individens hälsolitteracitet (Nutbeam et al, 2014; Green et al, 2015). Det är 

vårdgivarens ansvar att ge anpassad information, vid optimala upprepade tillfällen, så att 

patienten kan förstå, värdera, förvärva och använda information för att bibehålla och främja 

hälsa samt därmed stärka sin hälsolitteracitet (Green et al, 2015).  
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Syftet med nya patientlagen (SFS 2014:821) är att ytterligare stärka patientens 

självbestämmande, integritet och delaktighet och hälso- och sjukvårdens målsättning är att 

patienten ska vara delaktig som en medproducent, en aktiv medskapare, på engelska ”co-

producent”, till sin egen hälsoutveckling (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Bärande tanken är 

att två experter mötes på lika villkor – patienten som expert på sig själv och personalen som 

expert på det kliniska (Socialstyrelsen, 2013). Då kan en annan maktbalans skapas, 

systematisk erfarenhetskunskap tas tillvara och individen ges större inflytande (SKL, 2015b). 

Personcentrerad vård innebär att patienten möts som en person med kunskap, vilja till 

ansvarstagande och med viktiga önskemål (Ekman et al, 2012; Socialstyrelsen, 2015). Man 

strävar efter ett partnerskap mellan den som behöver vård och dennes närstående och de som 

ger vården, vilket gynnar delaktighet (Socialstyrelsen, 2016). Personens unika perspektiv ges 

stor vikt bredvid det professionella perspektivet och tillsammans skrivs en gemensam 

hälsoplan. (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2015; Socialstyrelsen, 2016).   

Delat beslutsfattande utgår också från gemensam utgångpunkt, att individen och 

professionella är jämlika partner med olika former av kunskap, som behövs för att fatta 

välgrundade beslut. (SKL, 2015b; Socialstyrelsen, 2012).   

Maktrelationer mellan professionen och individen är ojämlika både på individnivå och på mer 

övergripande nivåer (Eriksson, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Att anställa personer med egen 

erfarenhet är ett sätt att stärka ”brukarinflytandet” (Eriksson, 2015; Socialstyrelsen, 2013). 

Öppet egenerfarna som arbetar inom vård och omsorg, och har egen erfarenhet av sjukdom 

eller av att ha haft svårigheter i sitt liv ökar delaktighet (Eriksson, 2015; SKL, 2015b). Den 

egna erfarenheten är meriten i anställningen, och blir ett levande exempel på att återhämtning 

är möjlig och kan på så sätt förmedla hopp, attitydförändra samt skapa empowerment (SKL, 

2015b). På flera orter i Sverige finns öppet egenerfarna som arbetar på olika nivåer inom 

verksamheter (SKL, 2015b). De som arbetar på övergripande nivå inom verksamheten kallas 

brukarinflytandesamordnare [BISAM] (Eriksson, 2015). England finns öppet egenerfarna som 

arbetar inom psykiatrin, s.k. peer support workers, främst på enheter i direktkontakt med 

patienter (Repper & Carter, 2011). I Sverige har NSPH projekt med peer support workers, 

som utgår från patient- och närståendeföreningarna, och attitydambassadörer (NSPH, 2017). I 

Sverige finns medarbetare med brukarerfarenhet, som har liknande arbetsuppgifter som peer 

support workers men som i Sverige är anställda inom verksamheten (Steinsaphir, 2016).   

SKL (2010) poängterar att patientmedverkan i planerings-, genomförande- och upp-

följningsfas ökar kvaliteten och effektivitet i vid bemärkelse (SKL, 2010). Delaktighet kan 



6 
 

finnas på olika nivåer och HFS (2016) utgår från New Havens policyrekommendationer för 

delaktighet som beskrivs tre nivåer 1) mikro – patienter och närstående är aktiva partners i sin 

egen vård 2) meso – patienter och närstående involveras i verksamhetsutveckling 3) makro – 

patienter och närstående involveras i styr- och ledningsarbete.   

Delaktighet för barn och unga  

SKL (2016) redovisar i Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga 2016, att barn och unga 

har rätt att vara delaktiga inom hälso- och sjukvården och ha inflytande över beslut som rör 

dem, vilket gör att livet blir mer hanterbart, begripligt och meningsfullt. Day (2008) beskriver 

barn och ungas delaktighet i två nivåer -  i deras egen psykiatriska vård, individuell nivå, samt 

vid planering och utveckling av den psykiatriska vården, organisationsnivå. 

Handikappförbunden (Handikappförbunden, 2011) utgår från Shiers modell (2001) där det 

beskrivs hur barns delaktighet i att fatta beslut kan öka i enlighet med FN:s barnkonvention 

(Unicef, 2009). Modellen visar fem nivåer för delaktighet a) bli lyssnad till b) få stöd att 

uttrycka åsikter och synpunkter c) ens åsikter och synpunkter beaktas d) man involveras i 

beslutsfattande processer e) man delar inflytande och ansvar över beslutsfattande processer 

(Handikappförbunden, 2011). Kopplat till dessa fem nivåer finns tre steg av åtagande, för 

verksamheter, identifierade på varje nivå: öppningar, möjligheter och skyldigheter 

(Handikappförbunden, 2011). Unga patienter som blev delaktiga upplevde sig mer nöjda och 

rapporterade högre empowerment (Tambuyzer et al, 2013). Coyne et al (2014) studerade barn 

inom cancervården och deras känsla av delaktighet vid beslut. Större vårdbeslut fick tas av 

vuxna, men mindre möjliga beslut togs av barnen (Coyne et al, 2014). Barnen värdesatte att få 

information, att deras önskemål togs tillvara och att behandlingen sköttes utifrån deras 

önskemål vilket gav dem känsla av kontroll och skapade tryggare relationer med personalen 

(Coyne et al, 2014). Vissa tonåringar upplevde det frustrerande att bara få besluta i mindre 

frågor, som de inte tyckte var så viktiga (Coyne et al, 2014). 

Problemformulering 
Forskning visar att ökad delaktighet leder till ökade vinster såsom ökad återhämtning, hälsa 

och empowerment samt minskad stigmatisering (SBU, 2017). För hälso- och sjukvården är 

vinsterna aktivare och kunnigare patienter, samt i förlängningen kortare vårdtider. Barn och 

unga befinner sig i en komplex vårdstruktur inom hälso- och sjukvården, dels ska de förhålla 

sig till sina föräldrar och dels till vårdsituationen, följaktligen behöver ”barn och ungas röst” 

och delaktighet stärkas.  
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Det finns rapporter, riktlinjer och forskning som klarlägger vikten av brukarmedverkan inom 

psykiatrin och socialpsykiatrin (SKL, 2015b; Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2015). 

Litteratursökningen inför studien visar att det var svårt att hitta aktuell forskning kring barn 

och ungas delaktighet, speciellt mellan 12-17 år, inom psykiatrisk vårdkontext. Barn och 

ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka (Folkhälsomyndigheten, 2016) således behövs fortsatt 

forskning som belyser personalens erfarenheter av barn och ungas möjligheter till delaktighet. 

Förhoppningen är att studien kan identifiera svagheter och goda exempel samt ge underlag till 

förbättringsarbete för ökad delaktighet för barn och unga.   

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva personalens erfarenheter rörande barn och ungas 

möjligheter att vara delaktiga inom barn- & ungdomspsykiatriska verksamheter.  

Metod 

Design 
Då syftet var att beskriva personalens erfarenheter av barn och ungas möjlighet till delaktighet 

tillämpas en kvalitativ design och intervjuer i studien. Intervjustudier är en lämplig metod för 

att beskriva människors upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2015). Datamaterialet 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004), induktiv 

ansats. Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som t.ex. kan vara 

baserade på människors berättelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) och används när det 

inte finns tidigare studier inom området eller när kunskapen är begränsad. (Bryman, 2015).  

Urval  
Ett målstyrt urval (Bryman, 2015) av informanter som arbetade som skötare eller 

sjuksköterska inom barn- & ungdomspsykiatriska verksamheter, både öppen- och 

heldygnsvård, planerades för studien. För att komma i kontakt med dessa informanter, söktes 

godkännande hos verksamhetschefer inom respektive verksamhet via e-post med bifogat 

informationsbrev (bilaga 1).  Först kontaktades verksamhetschefer på tre barn- och 

ungdomspsykiatriska verksamheter i Mellansverige, varav en godkände medverkan. De andra 

två hade inte utrymme för att delta. Eftersom det var svårt att få kontakt med verksamheter 

och enheter, så breddades urvalet, till att bli bekvämlighetsurval (Bryman, 2015), där även 

paramedicinsk personal, enhetschef, hälsopedagog, behandlingsassistent och personal som 
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arbetade som öppet egenerfarna inkluderades. Således kontaktades ytterligare tre barn- & 

ungdomspsykiatriska verksamheter i Mellansverige, utifrån samma förfarande som tidigare. 

Sammanlagt deltog fyra verksamheter.  

Därefter kontaktades enhetscheferna på berörda enheter för medgivande till att personal kunde 

bli intervjuad under arbetstid. Efter att enhetscheferna informerat sin personal kontaktade 

intresserade intervjupersoner författaren direkt. Samtliga intervjupersoner som tillfrågades 

fick skriftlig samt muntlig information (bilaga 2) om studien samt att deltagande var frivilligt. 

Exklusionskriterierna var från början personal som haft samarbete med författaren, men 

eftersom det var svårt att hitta informanter inkluderas två som haft samverkan med författaren 

och ville delta.  

Elva informanter deltog i studien, nio kvinnor och två män, varav tre var mellan 30-40 år, tre 

mellan 40-50 och fyra mellan 50-60 år. Ingen hade annan etnisk bakgrund. Tio av dem 

arbetade inom öppenvård och en inom både öppen- samt heldygnsvård. Yrkesgrupper som 

inkluderades var: sjuksköterskor, psykologer, socionomer, brukarinflytandesamordnare, 

enhetschefer, hälsopedagoger samt behandlingsassistenter. De hade erfarenhet av att ha 

arbetat med barn och unga inom barn- och ungdomspsykiatriskverksamhet, från några 

månader till 20 år, och likalång yrkeslivserfarenhet inom sin profession. En av dessa hade i 

sin vidareutbildning fördjupat sig i delaktighet och en arbetade specifikt med att öka 

patienters delaktighet. 

Datainsamling 
Datainsamlingen utgjordes av elva kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide (bilaga 3), där frågorna var av öppen karaktär och utöver dem 

ställdes följdfrågor för att få mer uttömmande och djupgående svar (Bryman, 2015; Kvale, 

1997; Trost, 1997) En testintervju genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna svarade 

mot syftet samt för att stärka författarens färdighet att genomföra intervju. Testintervjun 

gjordes med en timanställd skötare som arbetade på en psykiatrisk vuxenvårdsavdelning och 

studerade på högskola. Inga ändringar av frågorna gjordes då frågorna svarade upp mot 

studiens syfte, däremot kortades informationen ner, som gavs innan intervjun, samt gjordes 

tydligare. Samtliga intervjuer som användes i studien var mellan 25-60 minuter långa. Sex av 

intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, fyra genomfördes via telefon 

med tillstånd att bandas med Samsung mobiltelefon och en genomfördes på ett café valt av 

intervjupersonen. Intervjuerna spelades in på Samsung mobiltelefon. 
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Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, vilket betyder beskrivande 

och tolkande analys av texter, enligt metod beskriven av Graneheim & Lundman (2004). 

Fokus ligger på att analysera förutsättningslöst och att identifiera variationer med avseende på 

skillnader och likheter i texten (Graneheim & Lundman, 2004). De elva bandade intervjuerna 

transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning av 

materialet. Meningsbärande enheter identifierades i det transkriberade materialet enligt 

Graneheim och Lundman (2004). En meningsbärande enhet utgörs av ord, meningar eller 

stycken som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Författarens handledare följde och kommenterade hela analysprocessens olika steg för 

att stärka tillförlitlighet. De meningsbärande enheterna skrevs ner i ett fristående dokument 

för att kunna finna likheter och skillnader, detta utgjorde grunden för analysen. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan vilket syftar till att bevara det centrala av 

innehållet och lyfta fram den text som besvarar syftet (Graneheim & Lundman, 2004). De 

kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades och fick en kod som enligt Graneheim 

& Lundman (2004) är en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll. Alla 

koder skrevs sedan ut på papper och kategorier skapades. Utmärkande för kvalitativ 

forskningsmetodik är att forskaren själv är ett redskap för datainsamlingen (SBU, 2014).  I 

denna uppsats har fokus varit på det manifesta innehållet, det som förmedlas genom själva 

texten, vilket beskrivs i resultatdelen (Graneheim & Lundman, 2004). Att ta analysen till en 

latent nivå handlar om tolkning och att hitta underliggande mening, vilket inte var syftet med 

denna studie (Graneheim & Lundman, 2004). Stegen redovisas i tabell i enlighet med 

Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys (bilaga 4).   

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (1990) tillämpades. De fyra huvudkraven är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Helsingforsdeklarationens grundläggande principer (WMA Declaration of Helsinki, 2014) för 

forskning följdes. För att möta informations- och samtyckeskravet skickades 

informationsbreven till enhetschefer, genom verksamhetschefen, vilka i sin tur vidaresände 

breven till informanterna. Samma information som stod i breven, gällande studiens upplägg 

och syfte, gavs sedan muntligt till informanterna innan respektive intervju. Informanterna har 

fått information om att deltagande är frivilligt och rättigheten att avbryta deltagande när de 

önskar utan att uppge anledning. Samtliga informanter samtyckte muntligt till att delta i 
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intervjuerna. För att möta konfidentialitetskravet fick informanterna välja om de ville bli 

intervjuade på sin arbetsplats eller på plats utanför arbetsplatsen, för att skapa en gynnsam och 

oberoende intervjusituation. Planeringen var att intervjupersoner som författaren samarbetat 

med skulle exkluderas, men på grund av svårigheter att rekrytera deltagare kom ändå två 

intervjupersoner som författaren samarbetet med att ingå. Vidare kommer deltagarnas 

identitet inte att kunna relateras till resultatet eftersom de kommer att presenteras på 

gruppnivå. Materialet, ljudinspelningarna, kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Deltagarna har erbjudits ta del av den färdiga rapporten. Eftersom denna studie 

genomförde intervjuer på personal och är på magisternivå behövdes ingen etisk prövning av 

etisk kommitté.  

Resultat  
Analysen av intervjudata utmynnade i tre kategorier; Självklart utrymme för barn och unga, 

Personalens kompetens och arbetsstruktur och Organisationens förutsättningar inverkar samt 

tio underkategorier (Tabell 1). Resultatet presenteras med citat från deltagarna för att styrka 

resultatet.  

 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier samt underkategorier 

 

Självklart utrymme för barn och unga 
Denna kategori har fokus på delaktighet som ett självklart utrymme för barn och unga och 

består av tre underkategorier: Få information och kunskap, Bjudas in i kommunikation och 

relation samt Kunna påverka och fatta beslut.   

Kategori Underkategori 

Självklart utrymme för barn och 

unga 

Få information och kunskap 

Bjudas in i kommunikation och relation 

Kunna påverka och fatta beslut 

Personalens kompetens och 

arbetsstruktur  

 

Tillvarata barn och ungas perspektiv 

Få med föräldrar på optimalt sätt  

Upprätthålla personalens kompetens och engagemang 

Organisationens förutsättningar 

inverkar    

 

Förstärka strukturella system 

Stärka barn och ungas inflytande  

Anställa öppet egenerfaren personal 

Ha pågående systematiskt utvecklingsarbete 
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Få information och kunskap 

I analysen framkom att få information är en förutsättning för barn och unga att kunna vara 

delaktiga. De behöver ha information och kunskap om sammanhanget de befinner sig i samt 

veta om och stärkas i sina rättigheter och möjligheter, på kort och lång sikt, ansåg personalen. 

Personalens erfarenheter var att möten som har tydlig information om syfte och konkret för-

och efter planering med barn och unga samt en utskriven sammanfattning av vad som 

beslutats på mötet, skapar förutsättningar för barn och unga att känna att de är i ett 

sammanhang. Det var speciellt angeläget att barn och unga som vårdas på heldygnsvård 

informeras upprepade gånger om syfte och mål med vårdvistelse, eftersom det framkommer i 

utvärderingar och uppföljningar att de ofta inte vet om varför de är på en vårdinrättning. 

Personalen underströk också att för att barn och unga ska ha möjlighet att förstå en 

tvångsvårdsåtgärd, t.ex. bältesläggning, och för att de i förlängningen ska kunna bli delaktiga 

behöver b.la. tydlig information om syfte ges.  

”…informera ungdomar…om att de har rättigheter att bli lyssnade på själva, att de har ett 

stort medbestämmande…och stärka ungdomar i deras rättigheter.” (2) 

Bjudas in i kommunikation och relation 

Analysen visade att för att barn och unga ska kunna bjudas in i kommunikation och relation är 

det grundläggande att personalgruppen använder ett begripligt muntligt och skriftligt språk, så 

att barn och unga förstår bedömningar och beslut samt vad de skulle vara med på. Detta är 

centralt både i behandling och vid arbete med vårdplan, ansåg personalen, särskilt viktigt 

inom heldygnsvården under tvångsvård. Personalen lyfte upp att personalgruppen arbetar för 

att barn och unga ska vara huvudpersoner, lyssnas på, ses och känna sig uppmärksammade. 

De arbetar även för att barn och ungas röst, kompetens och delaktighet ska höjas och stärkas 

mer, särskilt för de med sämre förutsättning för att delaktiggöras, såsom barn och unga med 

annan etnisk bakgrund, i asylprocess eller de som vårdas inom heldygnsvården.   

Personalens erfarenheter var att barn och ungas kommunikationsförmåga och personlighet på 

olika sätt kan påverka delaktighet. Därför menade personalen, bör personalgruppen fortsätta 

arbeta med att bemöta barn och unga på ett sätt som minskar deras stress, hjälpa dem att sätta 

ord på känslor, erbjuda alternativa skapande uttryckssätt samt kontinuerligt se över tolkbehov. 

Personalen nämnde att barn och unga vill ha en egen relation och vill också få prata själva 

med behandlare. Det som fördjupade kommunikationen och relationen med barn och unga, 

enligt personalen, var att personalen också ställde de ”jobbiga” frågorna, använde enkla 
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skattningsformulär där barn och unga själva kan bedöma sitt mående, att barn och unga var 

delaktiga och med i dialog vid skrivande av minnesanteckningar eller utlåtande.   

”… att dom förstår det som sägs och att man talar på ett språk som är begripligt.” (4) 

Kunna påverka och fatta beslut 

Personalen erfarenheter var att det varierade i vilken grad barn och unga är delaktiga, kan 

medbestämma och ha inflytande. För att bli delaktiga behöver barn och unga bjudas in till att 

vara mer aktiva, påverka samt fatta beslut rörande olika moment i vårdprocessen, speciellt 

inom heldygnsvården. Det kan handla om att påverka teman på möten, planeringar runt 

vårdplan och samordnad individuell plan, överenskommelser, samtycken, utvärdering av 

behandling och vård, utredningar samt dokumentation. Enligt personalen var det nödvändigt 

att barn och ungas kunskaper tillsammans med professionens tas tillvara i ett samarbete 

eftersom förutsättningarna för att arbeta fram mot ett gemensamt mål blir bättre.  

I analysen framkom att barn och ungas behov ibland krockar med föräldrarnas och därför har 

personalgruppen fokus på att stärka upp barn och ungas röst, för att de ska kunna påverka och 

vara med och fatta beslut, i mötet med föräldrarna. Personalens erfarenheter var att barn och 

unga blir mer aktiva och delaktiga i möten och i sin vård när de får mer kunskap, om sig 

själva, sitt tillstånd och sina verktyg. När barn och unga stärks i att uttrycka sina åsikter och 

kan påverka samt fatta beslut blir vården också mer förutsägbar för dem och de får mer 

kontroll.   

Analysen visade att för att barn och unga ska vara delaktiga i sin vård behöver de få stöd och 

hjälp av personalgruppen med att fatta genomtänkta beslut. Barn och unga är beslutsfattare i 

sina liv, tog personalen upp, de ska bestämma vad som ska jobbas med och det är viktigt att 

de får medbestämma även i det lilla, speciellt vid tvångsvård. Målet är att de ska känna att de 

själva är experter på sin behandling och vara med på tåget.    

”…få veta förutsättningarna för sin egen vård, för hur man påverkar den, och få också 

tillbaka egenkontrollen och makten för att själv kunna fatta beslut, som i sig är stärkande och 

påverkar återhämtningsprocessen.” (10) 

Personalens kompetens och arbetsstruktur  

Denna kategori speglar personalens kompetens och arbetsstruktur i förhållande till barn och 

ungas möjligheter till delaktighet. Kategorin utgörs av tre underkategorier: Tillvarata barn 
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och ungas perspektiv, Få med föräldrar på optimalt sätt samt Upprätthålla personalens 

kompetens och engagemang.  

Tillvarata barn och ungas perspektiv 

I analysen framkom att barn och ungas perspektiv behöver tillvaratas i högre grad, 

tillsammans med ”barnperspektivet”, för att bättre möjliggöra delaktighet och stärkas barn 

och ungas rättigheter. Personalens erfarenheter är att verksamheterna än mer behöver höra och 

förstå vad barn och unga tänker och tycker. Personalen menade att barn och ungas perspektiv 

gynnas av att personalgruppen är personlig, lämnar över mandatet till dem, vill lära sig av 

barn och unga, och samtidigt är ödmjuka, förutsättningslösa och hoppingivande.  Personalen 

tog upp att barngrupperna är uppbyggda utifrån barn och ungas perspektiv, vilket innebär att 

deras synpunkter ligger till grund för hur barngrupperna utformas och att föräldrarna är i 

bakgrunden samt att språket i barngrupperna är anpassat för åldersgruppen.   

Personalen ansåg att för att tillvarata barn och ungas perspektiv är det viktigt att 

personalgruppen är medveten om det ojämlika förhållandet. Att vara medveten om sin 

maktposition i vårdsituationen, att inte använda sin auktoritet på fel sätt så det hindrar barnets 

och den unges utrymme eftersom det påverkar delaktighet, speciellt inom heldygnsvården. 

Personalens erfarenheter var att då personalgruppen lyssnar till, bekräftar och har tillit till 

barn och ungas egen drivkraft och resurs-styrka tas barn och ungas perspektiv tillvara. Deras 

erfarenhet var att detta inte endast ökar delaktigheten, utan även barn och ungas 

empowerment, återhämtning och agens.    

”… det är ju inte ett jämlikt förhållande när man sitter med en ungdom heller utan det blir ju 

att dom hamnar i någon slags beroende ställning. Så där tycker jag också att man behöver 

vara ödmjuk i förhållande till ungdomen… att ge ett utrymme… att dom vågar ifrågasätta 

eller ställa frågor, så att man inte använder sin auktoritet på ett felaktigt sätt… då har man 

inte gett det utrymmet.” (7)       

Få med föräldrar på optimalt sätt 

Analysen visade att det var betydelsefullt att involvera föräldrar samtidigt som barn och unga 

gjordes delaktiga, och att tillsammans göra en strukturerad och levande vårdplan. Personalen 

uppgav att föräldrar ofta har behov av att få mer stöd för att prata och det kan vara svårt för 

personalgruppen att hitta tidsutrymme för detta. Parallellt poängterade personalen att föräldrar 

ska vara delaktiga men på barn och ungas villkor och att det är viktigt att stärka barn och 

ungas röst, integritet och autonomi, i möten då föräldrar eller andra närstående är med.   
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Vidare tog personalen upp att det var problematiskt att delaktiggöra föräldrar som inte räcker 

till och att det ytterst är föräldrar som avgör om barn och unga ska få behandling. Vikten av 

att informera familjen om att det är barn och ungas önskemål som prioriteras och att det är 

positivt att äldre barn och unga kan söka vård utan vårdnadshavarens medgivande nämnde 

personal som betydelsefullt för att öka delaktighet för barn och unga. Personalen framförde att 

för personalgruppen var det viktigt att få mandat från barn och unga för att sedan träffa 

förälder själva.   

För att få med föräldrar på ett optimalt sätt och samtidigt ha huvudfokus på barn och unga var 

det, enligt personalen, grundläggande att skapa en balans i familjen genom att få en 

gemensam bild av problemet, klargöra sekretessen och låta familjens behov styra mötena. 

Personalens erfarenheter visade att det var speciellt viktigt att personalgruppen var lyhörd och 

flexibel för att kunna skapa samsyn, delaktighet och tydliggöra sammanhanget på möten 

angående samordnad plan då många aktörer deltar. 

”…barnens delaktighet, tänker jag handlar väldigt mycket om föräldrarnas delaktighet också. 

Så att jobba tillsammans, skulle jag nog säga, mot ett gemensamt mål.”  (11) 

”…inte föräldrarna ska säga ’nej det går inte för det blir si och så’, vad är det som gör att 

det blir si eller så det vet ju egentligen bara personen själv. Vi är väldigt måna om att 

föräldrar ska vara delaktiga och vara med men det ska vara på den unges villkor.” (1) 

Upprätthålla personalens kompetens och engagemang 

I analysen framkom områden som personalen ansåg vara centrala rörande personalens 

kompetens och engagemang för att öka delaktighet för barn och unga. Personalen framhöll att 

kontinuerliga diskussioner inom personalgruppen om vad som är delaktighet för barn och 

unga, hur den stärks och hur man bedömer nivå av delaktighet och medbestämmande hos barn 

och unga, är viktig för att bevara och utveckla kompetens.  Personalens erfarenheter var att 

det är ett etiskt dilemma att barn och unga har att förhålla sig till dubbla kontexter - 

personalen i vårdsituationen och sina föräldrar, speciellt problematiskt inom heldygnsvård och 

en försvårande faktor för delaktighet.  Personalgruppens kompetens och medvetenhet i hur de 

kan stärka barn och ungas autonomi och integritet i relation till föräldrar och personal kan 

utvecklas.   

Analysen visade också att personalgruppens personlighet, bemötandet och engagemang 

indirekt påverkar barn och ungas möjlighet till delaktigheten. Personal som ger ett tryggt och 
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professionellt emottagande samt jobbar med barn och unga och inte emot, skapar förtroende 

och tillit hos dem. Andra viktiga kvaliteter hos personalgruppen som påverkar alliansen samt 

klimatet i möten och miljön på avdelningen positivt, var engagemang, flexibilitet, att skapa 

bekväma situationer, se helhet i problem, fånga upp och härbärgera missnöje samt frustration 

och att tydligt finnas kvar.   

”…personalen är med och påverkar hela klimatet på en avdelning, vad man har för resurser, 

vad man har för kunskap, vad man har för tankar kring psykiatri och makt och sin egen roll i 

det hela.” (8) 

Personalens erfarenheter var att samverkan med patient- och närståendeföreningar och 

Hjärnkoll:s attitydambassadörer, där patient- och närståendeerfarenheter finns, ger 

personalgruppen kunskap om hur det är att återhämta sig från psykisk ohälsa och hur det är 

vara förälder. Detta ökar förståelse hos personalgruppen och skapar större delaktighet.  

Analysen visade att det var viktigt att personalen har kompetens för att kunna samarbeta 

lyhört och flexibelt samt ha gott om tid, för att skapa ett samarbete med personen i fråga som 

grundas på frivillighet och tillsammans i dialog undersöka förhållanden för att förhindra tvång 

och skapa en början till delaktighet. Personalen ansåg att inför en tvångsvårdssituation är det 

viktigt att personalgruppen har djupare kunskap om personen i fråga. Bergen-workshops där 

dialog i etiska reflektioner hålls rörande tvångsvårdssituationer för personalgruppen, ansåg 

personalen, vara utvecklande för att stärka personalgruppens kompetens, förebygga hot och 

våldssituationer samt öka delaktighet för barn och unga.    

”Bergen workshop, där man får tid till etisk reflektion kring just tvångsåtgärder och hur man 

kan tänka i framtiden, liksom ’shit det här blev inget bra och det här brukar inte bli bra, hur 

kan vi tänka annorlunda så att det blir bättre för patienterna framöver så att vi liksom inte 

går i samma fälla om och om igen’.” (10) 

Organisationens förutsättningar inverkar  

Denna kategori visar på barn och ungas möjligheter till delaktighet i relation till 

organisationens förutsättningar. Kategorin består av fyra underkategorier: Förstärka 

strukturella system, Stärka barn och ungas inflytande, Anställa öppet egenerfaren personal, 

och Ha pågående systematiskt utvecklingsarbete.   
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Förstärka strukturella system  

Analysen visade att de strukturella systemen behöver förstärkas, då beslut och riktlinjer 

rörande delaktighet från högsta ledningen skapar mandat hos personalgruppen. Det behövs 

strukturella system för delaktighet så att kunskapen når ut till alla nivåer i verksamheten, 

anser personalen. Personalens goda erfarenheter var att då man från start får med sig 

arbetsgruppen på en enhet och skapar en ledningsstruktur runt barn och ungas delaktighet och 

rättigheter, leder det till kunnig och kompetent personalgrupp vilket möjliggör att barn och 

unga också blir mer delaktiga. För att få en optimal arbetsstruktur ska basen i arbetsgruppen 

grundas i barnkonventionen och patientlagen och därefter kan verksamhetsutveckling 

tillsammans med barn och unga starta. En verksamhet som är transparent och öppen med 

tydliga strukturella system påverkar delaktighet och förtroende för vården genom att barn och 

unga får ökad förståelse och tillit.  

”Den här öppenheten tror jag är väldigt viktigt för de är nog inte så vana vid vuxen 

världen…De tror vi vuxna har dolda agendor hela tiden. Att vara så transparent som det bara 

går, dom ska ha full insyn i det vi gör och förstå vad vi gör och så.” (5) 

Personalen nämnde att det tar tid att skapa delaktighet med barn och unga, längre tid än med 

vuxna, och att det därför är nödvändigt att personalgruppen får tillräckligt med tid avsatt för 

möten i vårdavtalen. Tätare möten hade också visat sig skapa tillit och allians. Det togs upp 

att behandlarens agenda inte ska styra utan att det är barn och ungas behov som ska styra.   

”Jag förstod att något inte blev riktig bra i den här planeringen, dra ner tempot inte ha så 

bråttom, att låta sig vägledas av den unge mer än att man själv har en agenda som man vill 

följa.” (7) 

Analysen visade att tydliga ledningssystem för formaliserad information om barn och ungas 

rättigheter, mottagningen, frivilligorganisationerna och övrigt stöd i samhället är viktigt. 

Personalen hade erfarenhet av att barn- och ungdomsvänliga mottagningar, med separerade 

väntrum för yngre och äldre, samt välkomnande väntrum, t.ex. med synlig HBTQ certifiering, 

skapade en miljö som indirekt ökade delaktighet. Heldygnsvården behöver konstant ses över, 

ansåg personalen, för att skapa en mer hälsosam och hälsofrämjande miljö.   

Personalen ansåg att det behövs bättre systematiska utvärderingsprocesser för den enskildes 

vård och mer övergripande utvärdering, och att dessa ska utgå från barn och ungas perspektiv. 

Utvärderingsfrågor kan formuleras och tas fram tillsammans med målgruppen. Personalen 
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hade positiva erfarenheter av att utvärdera vården i väntrum där barn och unga och deras 

föräldrar kunnat trycka på knappar ”nöjd eller missnöjd smiley” på smiley-terminaler samt 

lämna synpunkter, för hur de upplevde besöket.  

”Utvärdera nästa gång tillsammans, vad har blivit bättre nu sedan innan. Den unge får mer 

förståelse, blir experter själva på sin behandling, det är det som är målet.” (1) 

Stärka barn och ungas inflytande 

Personalen tog upp att barn och unga beskriver det som en personlig resa att få delta i 

verksamhetsutveckling, som exempel nämndes att förbättra väntrum eller tekniska 

hjälpmedel, vilket också ökar deras delaktighet. Inflytandearbete ska arvoderas för myndiga 

barn och unga. Andra sätt för barn och unga att vara delaktiga, påverka och ha inflytande, som 

användes, är att delta på forum för patienter på heldygnsvården och där dela med sig av sina 

vårderfarenheter för att utveckla avdelningen och verksamheten. På forumen äger barn och 

unga sin berättelse, vilket stärker deras självkänsla. För framtiden ansåg personalen att det 

vore givande att även föräldrar involveras, som en egen grupp, i 

verksamhetsutvecklingsarbete.  

”Ha en expertgrupp med ungdomar som man tillfrågar, inför förändring i verksamheten eller 

utvecklingsarbete. Sen hela tiden ha dom med sig…Resultatet blir bättre om vi utvecklar 

tillsammans med dom vi är till för.” (6) 

Anställa öppet egenerfaren personal 

Analysen visade att fler personer anställs som öppet egenerfarna, med fokus på att öka barn 

och ungas delaktighet, de utbildar personalgrupper i delaktighet- och inflytandefrågor, 

samarbetar med patient- och närståendeföreningarna och minskar stigmatisering genom 

attitydförändring. Personalen nämnde att det var relativt nytt inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk verksamhet att anställa eller anlita öppet egenerfarna men att det fanns 

goda exempel inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Inom heldygnsvården har det t.ex. inrättats 

forum för patienter där öppet egenerfarna är mötesledare. Personalens erfarenheter var att 

öppet egenerfaren personal sår frön, samt ger barn och unga krafter och hopp, genom samtal 

och möten, om att tillfrisknande, återhämtning och delaktighet är möjlig. 

”När öppet egenerfarna träffar barn och unga så ser jag att nåt händer, det tänds ett hopp, 

de sår frön, att det går att förändra saker. För nu jobbar ju den som förut varit sjuk här inom 
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vården. Jag tror att öppet egenerfarna är jätteviktiga för att öka barn och ungas delaktighet.” 

(3) 

Ha pågående systematiskt utvecklingsarbete  

Det framkom i analysen att de aktuella verksamheterna behöver fortsätta med systematiskt 

utvecklingsarbete för att öka barn ungas möjlighet till att delaktiggöras inom flera områden. 

Personalen ansåg att de ekonomiska ersättningssystemen med styrincitamenten, ibland 

påverkar personal negativt, de behöver förbättras eftersom det i förlängningen även inverkar 

på vården och barn och ungas delaktighet. Personalens erfarenheter var att personalgruppen 

blev trängd när det blir för stor genomströmning med snabba åtgärder i verksamheter, med 

resultat att insatser inte räcker till och resurser saknas.   

”För om en jobbar med barn och ungdomar då behöver det ta lite längre tid, vi kanske måste 

få reflektera över frågan, ställa motfrågor, man kan inte utgå ifrån att de förstår precis vad 

det är du pratar om.” (11) 

Personalens erfarenheter visade att vårdplanering med vårdplan fortsatt behöver arbetas med 

för att den ska bli levandegjord och vara barn och ungas dokument, eftersom det framkommer 

i utvärderingar och forum för patienter att barn och unga inte vet vad en vårdplan är eller att 

den är gjord. Det skulle underlätta för personalgruppen om datasystemet förbättrades så det 

kom en påminnelse i god tid före en vårdplan, då skulle personalgruppen hinna förbereda sig 

och familjen bli mer delaktiga.    

”…om man frågar kring om man varit med och skrivit vårdplan…blir ofta svaret nej. Även 

om man kanske som vårdpersonal har använt sig av en vårdplan så har man inte förmedlat 

det till patienterna att ’det är nu vi har varit med och skrivit, nu har vi upprättat en vårdplan’. 

Så att det kanske har gjorts men patienten vet inte om det för att man har liksom inte fört in 

det som en naturlig del i samtalet eller använt sig av en tydlig mall eller ram, eller så har 

kanske patienten inte fått vara med och skriva den eller känner igen sitt eget språk.” (10) 

Personalen hade förhoppning att det nationella införandet av Journal via nätet, även för 

omyndiga, ska påverka så att formuleringar i journalanteckningarna blir mer begripliga och 

användarvänliga. Då skulle journalanteckningarna kunna användas mer som ett arbetsverktyg 

för stöd och hjälp tillsammans med barn och unga samt deras föräldrar. Personalens 

erfarenheter var att det saknas kunskap om tonårs-utveckling relaterat till delaktighet och det 

behövs riktlinjer som är mer inriktade mot tonåringar.   
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I analysen framkom att en välfungerande verksamhet, där personalgruppen tar lärdom av 

varandra, har samsyn och är prestigelösa samt fortsätter utveckla det som fungerar bra, gynnar 

barn och ungas delaktighet. Personalen nämnde att psykiatrin borde ha lika tydlig struktur 

som medicinsk vård, för att kunna attrahera kunnig personal till psykiatrin.  

”Men jag vill tro att det här med stigma också är med och påverkar delaktighet - om man 

vågar prata om sig själv och sitt problem då lär man om sig själv, vilket påverkar möjlighet 

till delaktighet.” (10) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att barn och ungas möjlighet till delaktighet inryms i en växelverkan mellan 

olika nivåer från individ-, grupp-, till verksamhetsnivå. Nivåerna är vedertagna som mikro-, 

meso- och makronivå och de är beroende av varandra (Bronfenbrenner, 1989; HFS, 2016; 

SKL, 2015b; Socialstyrelsen, 2013). Resultatet visade att nivåerna påverkar varandra så till 

vida att om inflytande stärks på en nivå kan det öka förutsättningarna för inflytande även på 

de andra nivåerna, vilket stämmer överens med Socialstyrelsens (2013) bedömning. 

 Självklart utrymme för barn och unga 

Flera faktorer framkom i resultaten som viktiga för att barn och unga ska ha ett självklart 

utrymme i sin vård. Att bli sedd och bemött som en person, inte som en patient, samt att få sin 

röst och berättelse hörd ansågs vara en viktig omständighet som ökar delaktighet och 

självkänsla. Resultatet stämmer överens med vårdmodellen och förhållningssättet i 

Personcentrerad vård (Ekman et al, 2013; HFS, 2015) som bygger på partnerskap. I 

personcentrerad vård ses personen som en jämlik partner och fokus ligger på att stärka 

personens berättelse och tilltro till sin egen förmåga, resurser samt dennes expertis om sin 

egen situation. Personalen i studien tog också upp att barn och unga bör kunna vara mer 

delaktiga, medverka och påverka vid vårdplanering, vårdplanen ska vara deras levande 

dokument. I Personcentrerad vård där man arbetar med personliga hälsoplaner som 

formuleras tillsammans med personen och de professionella och används som ett levande 

dokument, som revideras regelbundet (HFS, 2015)  

 

Studien visar att information och kunskap är en förutsättning för delaktighet och personal 

nämnde som exempel att barn och unga ska och bör få mer information om sina rättigheter, 



20 
 

förstå vad som sägs, vad de ska vara med på samt kunna påverka sin situation. Health literacy 

(Green et al, 2015; Nutbeam et al, 2014) eller hälsolitteracitet på svenska (Mårtensson & 

Hensing, 2011) ses som en mänsklig rättighet och ett verktyg för empowerment och beskriver 

att personen som är i patientrollen ska förvärva, förstå och använda information om hälsa. 

Detta gör sammantaget att känslan av kontroll och empowerment ökar och situationen blir 

mer förutsägbar och trygg för barn och unga. Barn och unga som söker vård, speciellt inom 

heldygnsvården, befinner sig i ett underläge (Engström, 2008; Söderbäck, 2010) och därav är 

det extra viktigt att de får information, förstår och blir medvetna om och kan använda sina 

rättigheter (Day, 2008).  

 

I studien framkom att barn och unga var involverade i mindre beslut såsom hur de önskade 

och värderade att få information samt hur de föredrog och valde att behandlingen skulle 

genomföras. Personalen ansåg att det, utifrån den komplexa vårdsituationen, var ok att de 

större behandlingsbesluten fattades av de vuxna. Personalen menar att barn och unga är 

beslutsfattare i sina liv, de ska få medbestämma även i det lilla och de behöver hjälp av 

personalgruppen för att fatta genomtänkta beslut. Detta beskrivs även av Coyne et al (2014) 

rörande delat beslutfattande för barn och unga i cancervård. Delat beslutsfattande är en metod 

som syftar till att öka engagemang och delaktighet för enskilda personer som är i patientrollen 

(Deegan et al, 2013; Socialstyrelsen, 2012).  Patienten bjuds in till ett samarbete, där 

behandlaren och patienten på ett jämlikt sätt utbyter information och gemensamt tar ställning 

till olika behandlingsbeslut (Deegan et al, 2013; Socialstyrelsen, 2012). Beroende på hur 

delaktig och motiverad personen är i beslutsfattande så påverkar detta personens återhämtning 

(Deegan et al, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2012) gör patienter som aktivt deltar i 

avgöranden kring sin behandling rationella överväganden och fattar välgrundade beslut. 

Sammantaget kan resultatet om barn och ungas delaktighet speglas mot känslan av 

sammanhang, KASAM, (Antonovsky, 1987). Likt Antonovsky (1987) poängterade 

personalen i studien vikten av att individen kan skapa en känsla av sammanhang, genom 

begriplighet (kunna påverka och fatta beslut), hanterbarhet (få information och kunskap) samt 

meningsfullhet (bjudas in i kommunikation och relation) vilket påverkar känsla av kontroll 

och empowerment, och i förlängningen livskvaliteten (Stenhammar, 2010).  

Personalens kompetens och arbetsstruktur  

Resultatet visade att personalens kompetens, engagemang och bemötande är centrala faktorer 

för att kunna vara medveten om och tillvarata barnets perspektiv för att i förlängningen gynna 
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delaktighet. Söderbäck (2011) poängterar att för att kunna medverka till att stärka barn och 

ungas rättigheter behövs kompetens och medvetenhet hos all vårdpersonal med dess olika 

professioner om barnperspektiv och att tillvarata barnets perspektiv och erfarenheter. Inom 

heldygnsvården, där barn och unga kan vårdas på tvång, är det en speciell utmaning och 

komplexitet att skapa delaktighet och personalgruppen behöver vara medveten om sin 

”dispositionella makt”, vilket ansvar det medför och den asymmetriska position det skapar i 

mötet (Engström, 2008). Personalen ansåg att deras bemötande var avgörande för att skapa ett 

tryggt klimat utan ”vi och dom” tänk, i synnerhet att personalgruppen var ödmjuka och 

hoppingivande. McCann (2012) tar upp att ungdomar tycker att det är viktigt att personalen 

har ett vänligt bemötande, är tillgängliga, närvarande, stöttande och icke-dömande, för det 

ökar delaktighet. Att få en trygg plats är viktigt, anser barn och unga inom heldygnsvården, 

och det får man om man blir hänsynsfullt och omsorgsfullt behandlad (Biering & Jensen, 

2010). Personalens kompetens bidrar till att barn och unga känner sig lyssnade på, förstådda, 

kan ta kontroll samt fatta beslut, och detta möjliggör delaktighet (Coyne et al, 2014; 

Engström, 2008; Tambuyzer et al, 2015).  

Resultaten visar att personalen tar tillvara att föräldrar har kännedom och kunskap om sitt 

barn och arbetar för att de ska bli inkluderade i vårdkontexten. Barn och unga finns i vården 

med sina föräldrar, och föräldrarna behöver också bli inbjudna och få stöd (Blizzard et al, 

2016; Olander, 2003). Biering (2010) visar på att barn och unga, inom heldygnsvård, samt 

deras föräldrar har olika behov och önskemål som behöver tydliggöras och tillgodoses. 

Tonåringar, inom psykiatrisk heldygnsvården, vill få hjälp med att få förbättrade 

familjerelationer (Biering & Jensen, 2010). Samtidigt tog personalen tog upp dilemmat att 

barn och unga som är omyndiga har dubbla kontext att förhålla sig till, vårdsammanhanget 

och föräldrarna/familjen, och behöver därför stärkas mer. Dexter et al (2011) visar på att barn 

och unga ses som maktlösa och sårbara, i jämförelse med föräldrar och professionella, och 

involveras därav i sin vård i mindre grad. Generellt tillfrågas föräldrarna, inom barnmedicinsk 

vård, trots att barn och unga vill och är kapabla att vara delaktiga i och utvärdera sin egen 

vård, (Schalkers et al, 2014). Personalen tydliggjorde att det är viktigt att föräldrar är 

delaktiga på barn och ungas villkor så att barn och ungas integritet och autonomi respekteras 

och stärks. Enligt Söderbäck (2011) behöver familjefokuserad vård bli omdirigerad mot barn- 

& ungdomsfokuserad vård så att barnets rättigheter att vara delaktig stärks i alla aspekter 

inom hälsovård i förbindelse med familjens behov.   
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Organisationens förutsättningar inverkar 

I resultaten framkom att barn och unga var med i olika arbetsgrupper för att förbättra enheten 

och vården. Personalen ansåg att arbeta tillsammans med barn och unga gav ett bättre resultat.  

Barn och unga intervjuades (Mitchell-Lowe et al, 2009) i syfte att utveckla enhet och 

verksamhet om hur det var att komma till psykiatrisk verksamhet och slutsatsen är att barn 

och ungas synpunkter är nödvändiga för att kunna utveckla och ge en god vård.   

I resultatet framkom att då verksamheter anställer öppet egenerfarna, så ökar barns och ungas 

hopp om tillfriskning och återhämtning. Att anställa personer med egen erfarenhet är ett sätt 

att stärka brukarinflytandet (SKL, 2013). Repper & Carter (2011) visar på att öppet 

egenerfarna som arbetar inom vård och kommun, t.ex. peer support workers, har kunnat 

minska vårdtiden för dem de arbetar med. Detta eftersom peer support workers har 

kompetensen att driva på och öka återhämtningsfokuserade förändringar i vård och kommun 

(Repper & Carter, 2011; Repper, 2013).  

Personalen tryckte på att det var viktigt att öka arbetet med att delaktiggöra barn och unga i 

vårdplaneringen, det är deras rättighet, samt informera personalgruppen om hur detta sker. 

Speciellt viktigt är det då Engström (2008) visar på att inom heldygnsvården är ungdomars 

delaktighet i planering av sin vård begränsad och de förväntar sig inte ens att vara delaktiga i 

planeringen. 

Personalen poängterar att för att delaktighetarbetet ska få mandat behöver det ingå och 

synliggöras i verksamhetens och organisationens systematiska ledningssystem. Den 

bedömningen gör även SKL (2013) och menar att delaktighet och inflytande behöver pågå på 

både individnivå och övergripande nivåer för att uppnå en förändring. Då behöver 

maktrelationer synliggöras, diskuteras och förändras, det innebär såväl språkbruk, information 

och kommunikation samt mötesformer (SKL, 2013). Day (2008) beskriver hur barn och ungas 

är delaktiga på två nivåer, i deras egen psykiatriska vård och vid planering och utveckling av 

den psykiatriska vården.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att delaktighetsarbete pågår i en växelverkan mellan 

olika nivåer som naturligt är beroende av varandra och finns beskrivna inom olika kontext, 

Bronfenbrenner (1989), HFS (2016), SKL (2015) och Socialstyrelsen (2013). HFS (2016) 

beskriver delaktighet på mikronivån ”att skapa förutsättningar för att patienter och närstående 

är aktiva partners i den egna vården” och i Självklart utrymme för barn och unga beskriver 

personalen hur det självklara utrymmet ska se ut för hur barn och unga ska vara delaktiga i sin 
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egen vård.  Delaktighet på mesonivån formuleras ”att involvera patienter och närstående i 

verksamhetsutveckling, t.ex. patientsäkerhetsarbete men också annat förbättringsarbete” 

(HFS, 2016) och i Organisationens förutsättningar inverkar tar personalen upp hur barn och 

ungas inflytande ska stärkas vid verksamhetsutveckling och vad ett systematiskt 

utvecklingsarbete innehåller. På makronivå beskrivs delaktighet som ” att involvera patienter 

och närstående i styr- och ledningsarbete” (HFS, 2016), och i Organisationens förutsättningar 

inverkar beskriver personalen att detta sker bara inom vissa verksamheter. Personalens 

kompetens och arbetsstruktur är en förutsättning för att lyckas med förbättringsarbete inom 

både mikro-, meso- och makronivå. 

Slutligen kan resultaten diskuteras mot Shiers model (2001), och personalens erfarenheter är 

att personalgruppen arbetar i fyra av de fem nivåer för delaktighet (se s. 6). Arbetet når inte 

upp till nivå fem ”dela inflytande och ansvar över beslutsfattande processer”. Rörande 

åtagande för verksamheten i tre stegen, är personalens erfarenheter att det sista steget, 

”skyldigheter för verksamheten” bara verkställs i några få verksamheter.    

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva personalens erfarenheter därför valdes en kvalitativ metod som 

anses skapa en fördjupad kunskap och förståelse utifrån människans erfarenheter och 

upplevelser (Backman, 2008). Bryman (2015) föreslår fyra kriterier för att stärka 

tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Analysarbetet med urval, datainsamlingsmetod och analysprocess har noggrant 

beskrivits för att stärka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). I en analystabell 

visas hur koder, underkategorier samt kategorier skapats för att stärka giltigheten.   

Trovärdighet 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) infinner sig frågan gällande trovärdighet i samband 

med bland annat val av deltagare. En variation i undersökningsgruppen kan stärka studiens 

trovärdighet och överförbarhet, då personal med olika erfarenheter ökar chansen att aspekter 

från olika håll belyses och bidrar till ett varierat och innehållsrikt material (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att öka resultatets trovärdighet i denna studie valdes intervjupersoner ut 

från olika psykiatriska verksamheter med en spridning i personalens ålder, profession samt år 

inom professionen. För att öka bredden och därmed trovärdigheten hade en större blandning 

mellan könen varit önskvärd. Av elva informanter var endast två män. Samtidigt får man ta i 

beaktande att vårdyrket är kvinnodominerat. Trovärdigheten kunde ha ökat om personer med 

annan etnisk bakgrund eller personal som arbetade både på öppen- och heldygnsvården, 
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ingått. Något som även begränsade urvalet var svårigheter att rekrytera verksamheter och 

personal till intervjuer, vilket bl.a. ledde till att personal (två) inkluderades som författaren 

hade samarbetat med och det kan ha påverkat intervjuerna samt trovärdigheten negativt.  

Efter elva intervjuer, vilka bedömdes innehålla material som var tillräckligt omfattande och 

med god kvalité, bedömdes att datamättnad var uppnådd. Mängden data var tillräckligt stor 

för att besvara syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens giltighet stärktes genom att en 

testintervju genomfördes för att testa om intervjufrågorna svarade upp emot studiens syfte. 

Intervjuguiden bestod av åtta frågor med möjlighet till följdfrågor med tydlig struktur men 

som på samma gång kan ses som ett vardagssamtal. Detta möjliggjorde att personalen mer 

fritt hade möjlighet att uttrycka sina upplevelser och tankar (Kvale, 2009). Författaren anser 

att kvalitativ studie med intervjuer svarade upp emot studiens syfte som var att beskriva 

erfarenheter och upplevelser. Analysens trovärdighet styrks i studiens resultat genom utvalda 

citat från intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Överförbarhet 

Överförbarheten i studien ökar om metoden är noggrant och fylligt beskriven, från urval, 

datainsamling till analysprocess, med ett tydligt presenterat resultat, med citat (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysförfarandet har noga och utförligt beskrivits i metoddelen vilket 

borde möjliggöra överförbarhet vid en liknande intervjustudie. Studiens överförbarhet till ett 

annat sammanhang är upp till läsaren att bestämma (Graneheim & Lundman, 2004).  

Pålitlighet 

Under hela arbetsprocessen har en nödvändig och värdefull dialog förts med handledare för 

att kvalitetssäkra arbetet. Bryman (2015) och Widerberg (2012) poängterar betydelsen av att 

ha en dialog och få råd från handledaren angående bl.a. studiens utformning, analysprocessen 

och genom att synliggöra konsekvenser av olika alternativ. Att vara två författare som skriver 

uppsats ökar studiens tillförlitlighet, och för att öka pålitligheten i studien har diskussioner 

förts om uppsatsarbetets förlopp och delar med av högskolan utvald critical friend. 

Pålitligheten påverkas av hur konsekvent forskaren är vid insamlandet av data, till exempel att 

samma grundfrågor ställs vid de olika intervjuerna (Bryman, 2015).  Det är en speciell 

färdighet att göra kvalitativa intervjuer där respondentens värld ska fångas in och beskrivas i 

motsats till kvantitativa intervjuer där istället forskarens värld är i centrum (Bryman, 2015). 

Författaren har medvetet haft ett öppet förhållningssätt inför intervjusituationerna för att vara 

tillgänglig för intervjupersonens värld. 
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Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren, försöker säkra att hen agerat i god tro, utifrån insikten att 

det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman, 2015). Det 

ska vara uppenbart att forskaren inte avsiktligt låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet av eller slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2015). Samt 

är det av största vikt att forskarens förförståelse tyglas så att inte hens egna åsikter och 

värderingar färgar materialet (Creswell, 2014). Författaren har under arbetsprocessens gång 

från projektplan till färdig uppsats arbetat med sin förförståelse inom det aktuella ämnet 

genom att skapa ett separat dokument där reflektioner har skrivits ner och använts som 

egenkontroll. Förförståelsen skapade en motivation, kunskap och förståelse inom området 

vilket underlättade i intervjuerna. Men å andra sidan kunde förförståelsen under 

analysprocessen skapa svårigheter att hitta en balans mellan den egna förförståelsen och 

samtidigt ha en opartisk tolkning. Datamaterialet analyserades enligt Graneheim & Lundman 

(2004) innehållsanalys som handlar om att identifiera likheter och skillnader i texten. I 

intervjustunden väcktes oväntat intresse och möjlighet till ökad kunskap, exempel på detta är 

en intervjuperson som tycker att det var intressanta frågor som ställdes och att det kommer att 

få hen att tänka mer i dessa (delaktighet) banor. Detta är också en förhoppning att genom att 

fördjupa dessa frågor om delaktighet så ökas ett intresse och kunskap hos personalen som 

sprider sig.    

Slutsats 
Studien visar att personalens erfarenheter är att barn och ungas delaktighet finns i en 

växelverkan, i varierande omfattning, inom olika nivåer. Det är mest aktivitet på individnivå, 

mikronivå. Det saknas ledningsstruktur gällande delaktighet med tydliga riktlinjer, som når 

ner till personalgruppen vilket behövs för att öka aktivitet på meso-, men främst på 

makronivå. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, där delaktighet och hälsofrämjande 

sjukvård framlyfts som centralt för individens hälsa, är det av största vikt att stärka och öka 

barn och ungas möjligheter till delaktighet inom barn- & ungdomspsykiatriska verksamheter 

och i det sammanhanget blir denna studie ett bidrag. Studiens kliniska betydelse är att ge ett 

underlag för fortsatt förbättringsarbete rörande barn och ungas delaktighet inom psykiatrisk 

vård. Förslag till vidare forskning är att undersöka även barn och ungas samt föräldrars 

erfarenheter av delaktighet inom psykiatrisk vård. Dessutom är det värdefullt att undersöka 

hur öppet egenerfaren personal påverkar delaktighet för barn och unga och deras föräldrar.  
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Bilaga 1 

 

    Stockholm mars 2017 

 

Till verksamhetschef  

 

Jag vänder mig till dig som verksamhetschef för att få tillåtelse att genomföra en studie inom 

verksamheten.  

FN:s barnkonvention slår fast att barn och unga är individer med egna rättigheter, de har rätt att 

utrycka sin mening och få den respekterad. Jag är intresserad av den hälsofrämjande faktorn 

delaktighet, specifikt barn och ungas möjligheter till delaktighet inom Barn- och ungdomspsykiatri 

och studerar magisterprogrammet i Folkhälsa på Mittuniversitetet.  

Syftet med denna studie är att undersöka personalens upplevelser och erfarenheter av barn och ungas 

möjligheter till delaktighet, både inom öppen- och heldygnsvården. Eftersom det finns relativt få 

studier gjorda inom detta område är studien viktig och kan ge underlag för förbättringsarbeten. 

Jag önskar komma i kontakt med enhetschefer på öppenvårds- och heldygnsvårdenheter och vidare 

därifrån få kontakt med personal som jobbar kliniskt med barn och unga som kan tänka sig att 

medverka i denna studie.   

Studien sker i form av intervjuer som även spelas in på band och kommer att presenteras i en uppsats. 

Varje intervju beräknas ta mellan 30-60 minuter. All medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas utan närmare motivering. Medverkan sker vidare under förhållanden där den intervjuade 

avidentifieras och det material som producerats behandlas strikt konfidentiellt.  

För godkännande av studiens genomförande inom verksamheten ber jag dig om ett godkännande av 

upplägget för studien och tillåter att personalen kan få bli intervjuade på arbetstid.   

Vid frågor går det bra att återkomma till mig antingen via mail till janinesemius@hotmail.com eller 

till telefonnummer: 0734-17 79 29. Det går givetvis även bra att kontakta min handledare Ewy 

Olander via mail olanderewy@gmail.com.  

 

Med vänlig hälsning  

Janine Semius 

Studerande på Mittuniversitetet 
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Bilaga 2  

 

 

 

    Stockholm april 2017 

 

Vill du som personal delta i en intervjustudie? 
Studien handlar om dina upplevelser av barn och ungas möjligheter till delaktighet 

inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet?  

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en intervjustudie som handlar om barn och ungas, 12-

17 år, möjligheter till delaktighet inom barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Jag som 

genomför undersökningen är student på magisterprogrammet i Folkhälsa på Mittuniversitetet 

och studien utgör ett examensarbete. Syftet med studien är att undersöka personalens 

upplevelser och erfarenheter av barn och ungas möjligheter till delaktighet samt att kunna 

bidra till verksamhetsutveckling. 

 

FN:s barnkonvention slår fast att barn och unga är individer med egna rättigheter, de har rätt 

att uttrycka sin mening och få den respekterad. Eftersom det finns relativt få studier gjorda 

rörande barn och ungas möjligheter till delaktighet inom barn- och ungdomspsykiatrisk 

verksamhet är denna studie viktig.      

Jag har tagit kontakt med klinikens verksamhetschef, som godkänt att intervjuerna genomförs, 

och den vägen fått kontakt med den enhetschef där du arbetar. Du får genomföra intervjuer på 

din arbetstid, ingen annan ersättning utgår. 

Intervjuerna uppskattas ta mellan 30-60 minuter och kommer att ljud-inspelas. Materialet 

avidentifieras och ingen enskild person kommer att kunna identifieras när materialet 

sammanställs. Insamlat material kommer att förvaras inlåst och sedan förstöras när uppsatsen 

är klar. Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan förklaring. Ansvarig för dina personuppgifter är Mittuniversitetet. 

 

Om du är intresserad av att delta i intervju eller har frågor kan du kontakta mig, se 

kontaktuppgifter nedan. Kontaktuppgifter till min handledare framgår också. När du hör av 

dig så bokar vi en tid för intervjun. Du har möjlighet att få ta del av den färdiga uppsatsen.  

Magisterstudent i Folkhälsa på Mittuniversitetet  Handledare för studien 

Janine Semius janinesemius@hotmail.com  Ewy Olander olanderewy@gmail.com  

Telefon: 0734-177929    
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

1. Vad betyder begreppet delaktighet för dig i ditt arbete med unga (patienter)?  

a. Begreppet delaktighet i relation till medbestämmande, medverkan?  

2. Vad är din erfarenhet av ungas möjligheter till delaktighet där du jobbar?  

3. Kan du berätta om goda exempel från när du tycker att unga varit/blivit delaktiga? 

4. Kan du berätta om när det inte funkat, när unga inte varit eller blivit delaktiga? 

5. Hur tänker du att ungas delaktighet ska kunna öka?  

a. När?  

b. Vad behöver unga för att kunna bli delaktiga?  

6. Vilken form av stöd skulle hjälpa dig i ditt arbete för att unga ska kunna vara mer 

delaktiga?  

7. Vad behövs eller vilka förutsättningar behövs, tänker du, för att unga ska kunna vara 

mer delaktiga där du jobbar? 

8. Något annat du vill nämna om dina erfarenheter av ungas delaktighet inom barn- och 

ungdomspsykiatrisk verksamhet? 
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Bilaga 4  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Tid att förklara 
…vad det är för ett 
ställe dom är 
på…vad man kan 
erbjuda, så att de 
känner sig 
trygga….om dom 
inte har den här 
tryggheten så 
kommer dom 
aldrig att bli riktigt 
delaktiga heller i 
vårdprocessen 

Tid att ge 
information om 
sammanhang 
skapar trygghet 
och ger 
delaktighet i 
vårdprocessen 

Information om 
vårdsammanhanget 

Få information 
och kunskap 

Självklart 
utrymme för 
barn och unga 

Veta vad 
tonårsutvecklingen 
innebär…går ifrån 
att vara barn till 
att vara vuxen…en 
övergång… när 
dom känner att 
dom inte är 
intvingade, då 
kommer energin 
hos dom, för att 
den dräneras när 
alla vuxna 
bestämmer…när 
dom känner att 
det där fri-rummet 
kommer, då 
kommer deras 
kraft. För dom ska 
inte gå i ledband. 

Veta vad 
tonårsutvecklingen 
innebär…att dom 
känner att dom 
inte är intvingade, 
då kommer 
energin hos dom, 
för att den 
dräneras när alla 
vuxna 
bestämmer…när 
dom känner att 
det där fri-rummet 
kommer, då 
kommer deras 
kraft. För de ska 
inte gå i ledband. 

Att ha kunskap om 
tonårsutvecklingen 
skapar fri-rum    

Upprätthålla 
personalens 
kompetens och 
engagemang 

Personalens 
kompetens och 
arbetsstruktur 

…inte bara som i 
Hälso- och 
sjukvårdslagen att 
de har rätt till 
information, utan 
mycket vidare, så 
att de faktiskt ska 
vara delaktig i och 
utveckla verk-
samheten på 
riktigt tillsammans  

Ungdomar är 
delaktiga och 
utformar 
verksamheten på 
riktigt tillsammans 

Att ungdomar är 
delaktiga och 
utvecklar 
verksamheten 

Stärka barn 
och ungas 
inflytande 

Organisationens 
förutsättningar 
inverkar 

 


