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Brukarupplevelse – en central del av kvalité i 
processerna 

 Vad är det? 

 Varför är det viktigt?

 Vilka kvalitetskrav kan man ställa på mätinstrument? 

 Vilka möjligheter finns att arbeta med frågan inom PSYNK?



Processkvalité ur brukarens synvinkel 

 Hur fungerar behandling/insatser för 
de barn, unga och föräldrar som får 
hjälp?

 Återkommande kvalitetsdimension i 
Socialstyrelsens  nyckeldokument 

- God och säker vård

- God vård och omsorg i Socialtjänsten 



Rörigt område - begreppen behöver klargöras !

• “Upplevelse” = alla kognitiva och emotionella reaktioner som

väcks i samspel med en verksamhet (Bate & Robert, 2006) 

• Inbegriper vad brukare tänker, känner och säger faktiskt händer

- Funktionell (vad gjordes?)

- Relationell (hur gjordes det?) 

• “Värdering” = värdering av denna erfarenhet

- Hur bedömer du denna erfarenhet? (bra, dåligt, etc.)

BRUKARUPPLEVELSE (vs TILLFREDSSTÄLLELSE) 

Upplevelse + Värdering = Tillfredsställelse



Barnkonventionen § 12

”Varje barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor som rör 
henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad”



Barn och ungas röster – en avgörande 
del av en evidensbaserad praktik!



En positiv brukarupplevelse (särskilt 
behandlarrelationen) är viktig för att 
den: 

 …kan skapa bättre förutsättningar för engagemang
Engagemang för behandling bedöms som ett av de viktigaste utmaningarna för att 
skapa välfungerande insatser till barn och unga (Garland et.al. 2013)

 …kan öka andelen som fullföljer behandlingsplan 
40-60% av behandlingar avslutas i förtid (Gopalan et. al. 2010). Huvudproblemet finns i 
tidigaste skedena av processen (Barrett et.al. 2008). 
Upplevelsen av behandling och behandlare påverkar risken för tidigt avslut (Barrett 
et.al.2008)

 …kan ge bättre utfall 
Kvalité i behandlingsalliansen spelar stor roll för att behandlingen ska ge förbättringar i 
symtom och funktion (Shirk, Karver & Brown, 2011) 
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Vanliga svårigheter i mätinstrument 
kring brukarerfarenheter 

• Mått på tillfredsställelse kan ofta vara svåra att tolka

• Takeffekter – “allt under 4 på en 5-gradig skala är riktigt dåligt!”

- Social önskvärdhet och svar från vissa grupper (Williams et al., 

1998)

• Haloeffekter– “Generell upplevelse av bra – dåligt dominerar”

• Övergeneraliseringar och oprecisa begrepp (Brown et al., 2012)

• Utgår från vad andra (t.ex. behandlare , verksamhet eller

forskare) tycker är viktigt



Kvalitetskrav som kan möta dessa 
svårigheter 

För att ge möjlighet till verksamhetsutveckling behöver 
mätinstrument: 

 bygga på en teoretisk modell som utformas för att fånga specifika 
aspekter av brukarnas upplevelse 

 ha utvecklats tillsammans med barn och unga som använt 
verksamheter så att man fångar precis det som de verkligen 
tycker är viktigt 

 ha genomgått en rigorös testning för att man ska se att de 
verkligen fungerar mättekniskt 



Vanliga instrument – hur ser det 
ut?
Kvalitets-
krav

CSQ ESQ SRS ChASE

Specifika 
aspekter

Nej I viss mån Ja Ja

Utvecklats 
med barn och
unga 

Nej Nej Nej Ja

Rigorös 
testning

Ja Ja Ja Ja

Andra 
utmaningar

Enbart för
tonåringar 
och vuxna 

Uteslutande
feedback på 
klientnivå

Validerings
-studie i 
Sverige
pågår



Vanliga instrument – hur ser det 
ut?

Kvalitets-
krav

CSQ ESQ SRS ChASE/
Unga
röster

Teoretisk 
modell

Nej Ja Ja Ja

Utvecklats 
med barn och
unga 

Nej Nej Nej Ja

Rigorös 
testning

Ja Ja Ja Ja

Andra 
utmaningar

Ej under 15 Uteslutande
feedback på 
klientnivå

Validerings
-studie i 
Sverige
pågår



ChASE: Projektet i korthet 
 ChASE utvecklades i England tillsammans med barn och unga som fått behandling/insatser för psykisk 

ohälsa (2005-

 Crispin Day och Daniel Michelson, Institute of Psychiatry

 Kontinuerligt nya versioner är under utvecklande
- Utvärdering av service - öppenvård
- Feedback kontinuerligt under en behandlingsprocess

 Fungerar utmärkt i England 

 Nu finns en anpassad och utvecklad enkät  som tagits fram med barn i Sverige  - 10-14  och 15-18 

Just nu pågår en väntrumsstudie för att pröva det instrumentet i olika sammanhang  i 
Sverige 

Kontakta: Sofie Sjöborg eller Fredrik Lindencrona, PSYNK



Västerås
Barn- och 
ungdomshälsan

Göteborg
BUPs akutenhet

Vänersborg
Barn- och 
ungdomshabiliteringen

Lund
Första linjen

Våra 
stjärnor!

Hudiksvall
BUP
Socialtjänsten
Barn- och familjehälsan   

Visby
BUP

Ludvika
BUP

Alingsås
Barn och 
ungdomshabilitering

Skellefteå
BUP

Malmö
Första linjen

Östersund
BUP

Motala 
BUP

15

Mjölby
BUP

Borås
BUP – 4 mottagningar



Låt oss bli fler! Häng på ni också!

 Hur barn och unga upplever den 
behandling/insatser de får är viktigt!





ChASE
/Ungas röster

Kontakta:
Sofie Sjöborg
sofie.sjoborg@skl.se
08-4527665

mailto:sofie.sjoborg@skl.se

