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Sammanfattning  
Inom området barns och ungas psykiska hälsa har kvalitet, sett från brukarnas 
perspektiv, uppmärksammats allt mer. Syftet med föreliggande projekt var att 
utveckla ett frågeformulär för mätning av barns och ungas upplevelse av den 
vård, stöd och hjälp de får vid psykisk ohälsa. Frågeformuläret utvecklades 
utifrån det brittiska instrumentet ChASE och samtal med barn i Sverige. Att 
efterfråga brukares åsikter om de insatser de får kan göra dem delaktiga i sin 
vårdprocess, vilket bland annat kan öka följsamheten till behandlingen. 
Frågeformuläret kallas ChASE: Ungas röster. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har genom Psynk/Uppdrag Psykisk Hälsa finansierat och 
aktivt stött genomförandet av projektet.  
 
 
 
Tack till Johan Glad Socialstyrelsen, Sofie Sjöborg och Fredrik Lindencrona 
Sveriges Kommuner och Landsting för kommentarer på text och innehåll i 
denna manual. 
 
 
 
På frågeformuläret och när ChASE: Ungas röster används/refereras ska anges: 
Frågeformuläret ChASE är anpassat och översatt till svenska av Centrum för 
forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet, i 
samarbete med CAMHS Research Unit, Institute of Psychiatry, Psychology & 
Neuroscience, King’s College London. 
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Introduktion 
I denna manual ges en vägledning till användningen av frågeformuläret ChASE 
Ungas röster. Manualen är indelad i tre huvudkapitel: Kapitlet Användning 
beskriver hur en undersökning kan läggas upp. Under rubriken Sammanställning 
av resultat presenteras det verktyg för resultatsammanställning som tagits fram 
och slutligen beskrivs utvecklingen av frågeformuläret kort tillsammans med en 
presentation av dess innehåll. I bilagor finner man frågeformuläret, presentation 
av resultat från studien i vilken det prövades och ett stöd för verksamheter att 
ta ställning till för att bedöma om en mätning av kvaliteten är adekvat och kan 
genomföras med gott resultat.  
 
Manualen är uppdelad så att olika personalgrupper/funktioner på verksamheten 
kan ta del av för professionen relevanta delar. Manualen som helhet är riktad till 
personer med någon form av verksamhetsutvecklande funktion. Exempelvis 
kan det ju vara så att den som ska sammanställa resultat har mest glädje av 
kapitlet om resultatsammanställning medan andra kanske är mer intresserade av 
hur man förebygger bortfall vilket tas upp i kapitlet om användning.   
 
Målgrupp 
ChASE: Ungas röster är avsett att besvaras av ungdomar i åldrarna 13 till 18 år 
som deltar i en individuell eller familjebaserad behandlingsinsats kring psykisk 
ohälsa inom öppenvården, i vilken brukaren och behandlaren träffas en till en, 
formuläret kan även besvaras av personer som får behandling i grupp. 
Majoriteten av deltagarna i utvärderingen av frågeformuläret deltog i insatser 
inom Barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen, dock kom ett mindre 
antal från Barn- och ungdomshabiliteringen och Socialtjänsten.   
 
Syfte 
Frågeformuläret (bilaga 1) ska fånga upp kvalitet i vården från unga brukares 
perspektiv. 

Presentation av ChASE: Ungas röster 
Frågeformuläret har 19 frågor varav 17 har fasta svarsalternativ. Den analys 
som genomfördes utifrån pilotstudien visade att sju av frågorna kan slås 
samman för att bilda de två huvuddimensionerna Samtalsrelation och Förändring. 
Tidigare studier har funnit att det som barn och ungdomar ser som viktigt för 
kvaliteten i vård som ges vid psykisk ohälsa är möjligt att dela in i tre områden 
(se Biering, 2010 för en översikt). Två av dessa områden, relationen mellan 
klient och vårdgivare och upplevd nytta av vården, svarar mot dimensionerna 
Samtalsrelation och Förändring. De övriga frågorna analyseras alltid som 
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enskilda frågor och täcker bland annat det tredje området miljö och 
organisering genom frågor kring tillgänglighet och lokaler. Svarsalternativen för 
frågorna är genomgående alltid, för det mesta, ibland, sällan och aldrig.   

Summering och separat analys av dimensionerna Samtalsrelation och 
Förändring 
Samtalsrelation och Förändring mäts genom att frågor i respektive dimension 
adderas. Skälet till det är att man i allmänhet får en mer reliabel mätning när 
flera frågor slås samman. Det kan dock vara viktigt att analysera svaren på de 
ingående frågorna separat i syfte att få mer detaljerad information om hur 
brukarna upplever kvaliteten på vården och hur denna kan förbättras.  
 
Samtalsrelation 
Relationen mellan klient och vårdgivare är ofta den mest centrala när barn och 
unga tillfrågas om vad de tycker är viktigt (Barnombudsmannen 2014; Day, 
Carey, & Surgenor, 2006), ju sämre relationen upplevs desto mer troligt är det 
att behandlingen avbryts i förtid (de Haan, Boon, de Jong, Hoeve, & 
Vermieren, 2013). Relationen har även betydelse för förändringar i symtom- 
och funktion (Green, 2006) bland vuxna – underlaget avseende detta samband 
är osäkrare vad gäller barn och ungdomar vilket till en del beror på osäkerhet 
kring om de mätinstrument som använts speglar det som barn och ungdomar 
tycker är viktigt för kvaliteten (Clark, 2013; McLeod, 2011).  
 
Dimensionen Samtalsrelation inkluderar följande fem frågor: ”Fick du prata om 
de saker som verkligen är viktiga?”  ”Förstod den du träffade verkligen dig?” 
”Fick du chansen att prata om hur du kände dig?” ”Kände du att du kunde lita 
på den du träffade?” och ”Hade den du träffade bra idéer om hur hon eller han 
kunde hjälpa dig?” (Fråga 1–Fråga 5 i frågeformuläret).  
 
Förändring 
Att uppleva att vården hjälper är en viktig del i ungas bedömning av kvaliteten 
(Biering, 2010). Dimensionen Förändring består av två frågor (”Har träffarna 
gjort att ditt liv fungerar bättre?” och ”Har träffarna gjort att du mår bättre?”). I 
syfte att få en mer reliabel mätning har en tredje fråga lagts till (”Har träffarna 
gjort att du klarat vardagen bättre?”)1.  

                                                 
1 Denna fråga utvärderades inte i studien och återfinns därför bland de enskilda frågorna, huruvida den 
kan adderas till de övriga två i syfte att få en mer reliabel mätning kommer att utvärderas när ny data 
finns tillgänglig.   
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Enskilda frågor 
Området miljö och organisering av vården handlar om tillgänglighet och miljön 
i vilken vården ges, detta område täcks av frågorna: ”Passade besökstiderna 
dig?”, ”Har det varit svårt för dig att komma till träffarna (busstider, skjuts)?”, 
”Kände du dig välkommen på mottagningen?” och ”Har mottagningens lokaler 
känts trevliga?”. I vår analys av intervjuer med unga om deras syn på vad som är 
viktigt vid träffarna framkom att besökstider som krockar med skoltider ofta 
upplevs som negativt samt att det är viktigt att besökstiderna startar och slutar 
när de ska och framför allt inte blir kortare än utsatt.  
 
I fokusgrupper och intervjuer diskuterades även teman kring självbestämmande. 
Bland annat diskuterade ungdomarna kring att vara i behandling mest för att 
andra, som föräldrar eller skola, tycker att man har ett problem. Ungdomarna 
tyckte även att det kan vara viktigt att få utrymme att prata om saker som oroar 
en för tillfället också – i motsats till att endast ta upp ”det stora problemet” vid 
träffarna. Dessa aspekter täcks av frågorna ”Kom Du till träffarna för att du 
själv ville det?” och ”Fick Du vara med och bestämma vad ni skulle tala om på 
träffarna?”.  
 
Att andra vuxna (föräldrar, skolkurator etc.) förutom behandlaren närvarar vid 
träffarna/deltar i behandlingen togs upp av ungdomarna i förhållande till att det 
kan vara svårare att tala fritt när exempelvis en förälder närvarar. Detta tema 
speglas i frågan: ”Var det svårare att säga saker för att dina föräldrar eller andra 
vuxna var där?”. Framförallt yngre barn gav också uttryck för att det kan vara 
jobbigt att bara prata hela tiden och vill därför även göra andra saker på 
träffarna. Det är då viktigt att olika aktiviteter som kanske ingår i behandlingen 
är anpassade till åldern på brukaren eftersom det annars som några uttryckte sig 
”kan kännas barnsligt”. Frågan ”Fick du göra några intressanta eller roliga 
saker” täcker in denna aspekt.  
 
Frågeformuläret innehåller även en övergripande fråga kring insatsen (”På det 
hela taget, har Du varit nöjd med träffarna?”) samt två öppna frågor, en fråga 
kring vilka delar av insatsen som brukaren ser som avgörande (”Nämn de två 
saker som Du tycker har hjälpt dig mest?”) och en där brukarna ges möjlighet 
att nämna två saker som skulle ha gjort besöken bättre för dem.  
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Användning 

Förberedelser och planering 
Innan undersökningen påbörjas finns en rad frågor att ta ställning till, dessa 
innefattar: syftet med mätningen, förankring bland personal och brukare, 
vem/vilka ska vara ansvariga för de olika delarna, urval, information till 
deltagare etc.  I tabell 1 har vi sammanställt de punkter som tas upp i texten 
som följer. 
 
Tabell 1. Checklista avseende förberedelser inför mätning. 
 
Steg Delsteg 
Syftet med mätningen 
 

-bevaka kvaliteten 
-mätning för att identifiera förbättringsområden 
-mätning efter en förbättring 

Urval 
 

-vilka ska tillfrågas 
-tänkt igenom frågor kring bortfall och representativitet 

Typ av mätning 
 

-kontinuerlig uppföljning 
-uppföljning under en bestämd tidsperiod 

Förankring, ansvar och 
arbetsfördelning 

-sanktionerat av ledningen 
-finns ansvarig grupp/person 
-fördelning av arbetsuppgifter 
-känner samtliga som på något sätt berörs till mätningen 

Material 
 

-frågeformulär 
-information till deltagarna 
-affischer, broschyrer etc. 

 

Syftet med mätningen 
ChASE: Ungas röster är i första hand avsett för att kunna upptäcka 
förbättringsområden inom verksamheter där resultat sammanställs på 
gruppnivå. Det är inte utprövat för att användas som uppföljning i 
behandlingen där enskilda klienters svar gås igenom med behandlaren. Syftet 
med att mäta brukarnas uppfattningar om kvaliteten är oftast att man vill 
bevaka kvaliteten och/eller undersöka resultatet av en genomförd förändring. I 
praktiken går dessa två syften ofta samman. Nedan ges exempel på hur syftet 
kan knytas till de två ansatserna kontinuerlig och tidsbestämd uppföljning: 
 
1) Kontinuerlig uppföljning. Mätning av kvaliteten pågår hela tiden, samtliga 
avslutade insatser följs upp och analys av resultaten görs med jämna 
tidsintervall, exempelvis en gång i kvartalet, för att upptäcka förändringar. När 
åtgärder implementeras dokumenteras dessa noga för att sedan kunna analysera 
förändringar som en följd av exempelvis ett förändrat arbetssätt. 
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Brukarna svarar på enkäten i anslutning till att behandlingen avslutas. För att 
undvika onödigt bortfall tillfrågas brukarna vid något av de avslutande besöken 
i motsats till vid absolut sista besöket eller att skicka enkäten med posten (dessa 
strategier ger ofta låga svarsfrekvenser). Det är viktigt att de som avbryter 
behandlingen i förtid ges möjlighet att svara. Detta kan göras genom att skicka 
enkäten med post men störst sannolikhet att få svar är genom att försöka ge 
enkäten vid någon av de sista träffarna. 
 
2) Uppföljning under en bestämd tidsperiod. En mätning görs och resultatet 
analyseras varvid förbättringsområden som är aktuella att arbeta med 
identifieras. Åtgärder bestäms och implementeras och efter en lämplig 
tidsperiod görs en ny tidsbegränsad mätning som jämförs med den förra 
mätningen i syfte att utvärdera den förändring som implementerats i 
verksamheten. 
 
Vid uppföljning under en bestämd tidsperiod inkluderas de brukare som 
avslutar en insats under en viss tidsperiod. Inom många verksamheter avslutas 
inte tillräckligt med insatser under exempelvis 2–3 veckor för att det ska vara 
möjligt att endast inkludera de som avslutas. Då kan en strategi där de brukare 
som haft minst två besök inkluderas vara användbar.  
 
Vid verksamhetsutveckling kan en god strategi vara att först genomföra en 
mätning, analysera resultatet och identifiera områden där man vill sätta in 
insatser. Efter en viss tid görs en uppföljande mätning och resultaten jämförs. I 
verktyget för resultatsammanställning finns möjlighet att hantera två mätningar 
så att tabeller och figurer redovisas samtidigt för de två mätningarna varvid 
jämförelser blir lätta att göra. 

Urval 
Vilka ska vara med i undersökningen? Som nämnts tidigare är frågorna avsedda 
för ungdomar i åldrarna 13 till 18 år som deltar i en behandlingsinsats kring 
psykisk ohälsa inom öppenvården, där brukaren och behandlaren träffas en till 
en, även personer i någon form av gruppbehandling kan delta. Deltagarna bör 
ha haft minst två besök för att kunna ha bildat sig en uppfattning om det som 
efterfrågas. Ungdomar som använder sig av alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) eller behöver tolk på grund av språket kan ta hjälp av 
assistent/tolk. Tänk på att deltagarens integritet respekteras, exempelvis är det 
direkt olämpligt att behandlande personal inom verksamheten läser upp 
frågorna/noterar svaren.  
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Vid kontinuerlig uppföljning tillfrågas samtliga som står i begrepp att avsluta en 
insats (i vissa fall kan insatser pågå i mycket långa tidsperioder då kan det 
kanske vara lämpligt att följa upp i något tidsintervall i stället). När någon form 
av uppföljning under en bestämd tidsperiod är aktuell används ett urval som är 
begränsat i tid, exempelvis samtliga som har kontakt med verksamheten under 
en månad. Tidsperioden bestäms lämpligen utifrån hur många som kommer att 
ha kontakt med verksamheten under tidsperioden så att man kan få en 
uppfattning om hur många svar man kan förvänta sig. När mätning görs under 
en begränsad tidsperiod är det viktigt att reflektera över i vilken utsträckning de 
brukare som är aktuella under tidsperioden är representativa för samtliga 
brukare och om det finns andra skillnader som kan påverka hur kvaliteten 
bedöms: arbetar samma behandlare, ges samma typer av insatser etc. 

Bortfall och representativitet 
Representativitet handlar om i vilken utsträckning de som svarat är 
representativa för målpopulationen (i detta fall 13–18 åringar som får/fått en 
insats kring psykisk ohälsa inom öppenvården). Vid kontinuerlig uppföljning 
används oftast inget stickprov utan samtliga som står i begrepp att avsluta eller 
har avslutat en behandling tillfrågas, en så kallad totalundersökning görs. När 
uppföljning under en bestämd tidsperiod används hanterar man ett stickprov 
som i så hög utsträckning som möjligt ska likna målpopulationen (13–18 åringar 
som får/fått en insats). Oavsett om en total eller stickprovsundersökning 
genomförs är bortfall ett hot mot representativiteten.  
 
För att kunna minimera bortfallet krävs en rad åtgärder som startar i och med 
att beslut om genomförande tas. Det är av största vikt att verksamhetens 
ledning och personal ser undersökningen som viktig och att de som ska 
genomföra den ges möjlighet att vara involverade i planering etc. Endast om de 
som ska tillfråga om deltagande är motiverade att verkligen få in svar kan de 
informera och tillfråga om deltagande på ett sätt som motiverar deltagarna att 
vilja delta. Personal som ska tillfråga om deltagande har ofta en pressad 
arbetssituation och det behöver därför utvecklas rutiner som är enkla att 
genomföra utan att det känns belastande. Att samtliga som ska tillfrågas blir 
tillfrågade kan låta självklart, men av erfarenhet krävs det att man tänkt igenom 
ett arbetssätt som verkligen fungerar. Det är viktigt att identifiera risker som 
behöver hanteras. Vad gör man när inte rätt tillfälle infinner sig på grund av 
omständigheter vid själva besöket? Hur sköter receptionen förfrågan med 
brukare som kanske redan är sena till besöket? 
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Att deltagarna ser undersökningen som viktig att delta i beror i stor 
utsträckning på att syftet uppfattas som viktigt. När det gäller 
brukarundersökningar är det deras åsikter som är viktiga – de har en möjlighet 
att säga vad de tycker, och verksamheten kommer verkligen att lyssna och 
utveckla det som fungerar mindre bra. Denna upplevelse stöds av att 
personalen och verksamheten är motiverad av att få veta vad brukarna tycker 
för att kunna förändra. Att undersökningen ses som viktig att delta i stärks 
ytterligare av att material som används ser professionellt ut. Frågeformuläret, 
information och eventuella affischer eller annan information bör ge intrycket av 
att man lagt ner tid på dem. Att delta ska vara så enkelt som möjligt och måste 
kännas säkert utifrån vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och hur 
resultat presenteras.  

Förankring, ansvar och arbetsfördelning 
För att en enkätinsamling och eventuellt förbättringsarbete ska bli lyckat 
behöver verksamheten fundera över om man har de tillräckliga 
förutsättningarna såsom motivation och kapacitet att använda resultaten för 
verksamhetsutveckling. Bilaga 2 ger frågor för reflektion i en strukturerad 
process med avseende på om det finns tillräckliga förutsättningar på alla nivåer i 
verksamheten.   
 
För att ge all personal möjlighet att bekanta sig med innehållet i ChASE: Ungas 
röster och andra frågor kring verksamhetsutveckling kan lämpligen chef och 
den som utsetts som ansvarig för insamlingen genomföra en diskussion i hela 
personalgruppen dels om frågorna i bilaga 2, dels om enkäten, med fokus på 
vad man uppfattar är det önskade läget på varje fråga och personalens bild av 
hur man tror att det ser ut. Det skapar en beredskap och nyfikenhet på hur väl 
den bilden stämmer överens med vad brukarna faktiskt tycker och kan därför 
sannolikt motivera att inhämta brukarnas åsikt.  

Information och deltagarnas samtycke 
Barnen och ungdomarna måste ge sitt informerade samtycke innan de svarar på 
enkäten, dvs. de informeras om undersökningens förutsättningar och syfte. För 
ChASE: Ungas röster innefattar denna information: 

• att det är helt frivilligt att delta 
• att deltagandet inte på något sätt kommer att påverka den vård de får 
• att de inte ska skriva sitt namn på enkäten, och att resultaten redovisas 

på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har svarat vad 
• att uppgifterna behandlas så att inte obehöriga har tillgång till dem samt 
• att resultaten kommer att användas för att utveckla verksamheten.   
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Denna information finns på enkätens framsida och kan även ges på ett löst 
blad. Det är även viktigt att deltagarna informeras om var de lämnar det ifyllda 
frågeformuläret. Affischer och informationsmaterial om undersökningen kan 
med fördel ligga framme i exempelvis väntrummet. Kanske kan även något 
exempel på åtgärd som vidtagits tack vare information från undersökningen 
framställas/återges!  
 
Räcker det med barnet/ungdomens informerade samtycke till 
deltagande? 

För deltagare under 18 år gäller att vårdgivaren i varje enskilt fall måste bedöma 
om barnet/ungdomen uppnått en sådan mognad att denne förstår 
informationen kring undersökningens förutsättningar och syfte för att kunna ge 
sitt informerade samtycke till deltagandet. Om så inte är fallet krävs ett 
samtycke från barnet/ungdomens vårdnadshavare.  
Mer om när vårdnadshavaren behöver ge sitt samtycke 
För personer under 18 år är den allmänna utgångspunkten att vårdnadshavaren 
har rätt och skyldighet att bestämma och ge sitt samtycke i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska dock i takt med 
barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 
synpunkter och önskemål.2 Om barnet är tillräckligt moget kan han eller hon i 
vissa fall själv bestämma i en fråga. Det går dock inte att ange någon specifik 
åldersgräns för när ett barn själv kan bestämma, utan det får avgöras från fall till 
fall för varje enskilt barn.3 Om barnet själv kan bestämma beror bland annat på 
frågans art och komplexitet samt om barnet har förmåga att tillgodogöra sig 
informationen och förstå konsekvenserna av sitt beslut.4 Ett barn ska inte 
tvingas att själv fatta beslut i en fråga som barnet inte känner sig moget för.5 
Om barnet själv inte kan bestämma i en viss fråga så är det nödvändigt att 
klarlägga vårdnadshavarnas inställning. Har barnet två vårdnadshavare ska de 
normalt utöva bestämmanderätten gemensamt.6 Om endast en vårdnadshavare 
har gett sitt uttryckliga samtycke till en åtgärd, som inte är av mer ingripande 
karaktär, kan man emellertid normalt utgå ifrån att även den andra 
vårdnadshavaren samtycker. Det gäller dock inte om det finns någon särskild 
anledning att misstänka något annat.7 

                                                 
2 6 kap. 11 § föräldrabalken.  
3 I vissa fall finns dock specifika åldersgränser angivna i författning.  
4 Se t.ex. Socialstyrelsens Meddelandeblad, Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård, Nr. 7/2010. 
5 Prop. 1981/82:168, om vårdnad och umgänge m.m., s. 24.  
6 Se 6 kap. 13 § föräldrabalken.   
7 Se t.ex. prop. 2011/12:53, Barns möjlighet att få vård, s. 9 samt Socialstyrelsens Meddelandeblad, 
barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens, 
Nr. 10/2012.   
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Datainsamling 
Det är viktigt att ha en väl genomtänkt rutin för hur datainsamlingen ska 
genomföras och att de som är involverade vet vem som ansvarar för vad. I 
tabell 2 presenteras de punkter som bör gås igenom innan själva insamlingen 
påbörjas.   
 
Tabell 2. Checklista avseende förberedelser inför mätning. 
 
Steg Delsteg 
Insamlingsrutin 
 

-hur ska data samlas in (reception, behandlare, post) 
-vem ansvarar för vad under insamlingen 
-hantering av situationer som kan uppstå 

Var ska formuläret fyllas i? 
 

-särskild plats 
-vem ser till så att platsen alltid är iordningställd? 

Var ska formuläret lämnas 
in? 

-särskild postlåda 
-receptionen 
-vem tömmer postlåda etc. 
-var ska formulären förvaras 

Uppföljning av 
insamlingen 
 

-vem rapporterar hur insamlingen fortskrider 
-bortfallslistor 
-vem lägger in data i Excelverktyget 

 
 

Insamlingsrutin 
Insamlingsrutinen bör anpassas efter verksamhetens mottagningsprocess. I 
vissa verksamheter går samtliga besök genom en reception och då kan det vara 
lämpligt att personalen där tillfrågar om deltagande. I andra verksamheter 
kanske det är behandlarna som tillfrågar om deltagande. För att minska bortfall 
är det alltid att föredra att brukaren fyller i och lämnar enkäten vid samma 
besök på mottagningen. Nedan ges tre exempel på hur insamlingen kan 
organiseras. 
 
1) Personal i receptionen tillfrågar om deltagande/delar ut enkäten. Detta sker 
oftast innan besöket när brukaren anmäler sig, vilket om det är kort om tid dels 
kan göra att personalen känner en viss stress samt att brukaren inte fyller i och 
lämnar enkäten efter att den träffat behandlaren. Om brukaren kommer i god 
tid föreslås att den kan fylla i enkäten medan den väntar.  
 
Den personal i receptionen som ska sköta utdelningen måste veta vilka 
besökare som ska tillfrågas. Detta kan göras på många sätt. Om det i 
bokningslistan går att se ålder och vart besökaren ska samt hur många besök 
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den haft vet man vem som ska tillfrågas. Kanske går det att använda så kallad 
elektronisk flaggning i systemet/bokningslistan som tas bort efter att brukaren 
blivit tillfrågad. Tänk på att inte upprätta listor med personuppgifter som strider 
mot gällande lagstiftning eller äventyrar brukarnas integritet.  
 
2) Behandlare tillfrågar om deltagande/delar ut enkäten. Den person 
(behandlaren) som brukaren ska träffa vet i de flesta fall i förväg vilka brukare 
som ska tillfrågas (exempelvis kan man skriva upp förnamnen för de som ska 
tillfrågas under dagen på en lapp som sedan kastas). Det är viktigt att fundera 
över hur barnet eller den unge upplever att behandlare eller annan person som 
är direkt involverad i brukarens vård tillfrågar om deltagande. Hur hanteras 
utmaningen att brukaren får formuläret av någon som den står i 
beroendeställning till? Enkäten ska inte fyllas i när behandlare är närvarande 
och inte heller i rummet där behandlingen ges. Tänk på att det alltid är viktigt 
att upplysa om att det är frivilligt att delta. 
 
3) Insamlingen görs genom postutskick, enkäten skickas ut tillsammans med ett 
förfrankerat svarskuvert. Räkna med att det krävs ett flertal påminnelser för att 
komma upp i acceptabel svarsfrekvens. Det kan behövas en kod på enkäten 
som indikerar vem som skickat in den så att man inte behöver skicka ut 
påminnelser till samtliga. Innebörden av denna kod bör förklaras för deltagarna 
samt att man river bort koden från enkäten när man fått in svaret och förstör 
listan när insamlingen är genomförd. Det går även att skicka ut påminnelser till 
samtliga som fått utskicket. 
 
4) Glöm inte att inhämta vårdnadshavares samtycke i de fall detta är aktuellt.  
 
Plats att fylla i och lämna formuläret på 
I de fall brukaren ombeds att fylla i enkäten på mottagningen är det bra om det 
finns en avskild plats avsedd för just detta ändamål. Inlämningen kan sedan ske 
i en postlåda där enkäterna samlas in eller man kan lämna in enkäten i 
receptionen. Med tanke på att styrka integriteten är det att föredra att enkäten 
lämnas i en postlåda samt att det känns tryggt för deltagaren om man har fått 
ett kuvert man kan lägga enkäten i och sedan klistra igen.  

Uppföljning av insamlingen 
Under tiden som insamlingen pågår rekommenderas att de som är berörda 
informeras om hur insamlingen fortskrider, detta kan exempelvis göras via mejl. 
För att det ska fungera behöver någon vara ansvarig för att samla in och 
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förmedla informationen. På detta sätt kan man upptäcka problem i tid och det 
är även viktigt att få höra att allt går bra. 
 
Vad gäller inmatningen av svar i verktyget för resultatsammanställning är det 
viktigt att beakta anonymitetsfrågan. Exempelvis är det direkt olämpligt att 
personer som är involverade i deltagarnas behandling matar in svaren eftersom 
det då kan finnas risk för identifiering av deltagare. Som i övriga frågor kring 
hur undersökningar genomförs är det bra att försöka se saker ur deltagarnas 
perspektiv.    
 
Som tidigare nämnts har man alltid ett visst bortfall, storleken på och typen av 
bortfall kan påverkas med olika strategier. För att kunna dra så säkra slutsatser 
som möjligt måste man kunna redogöra för bortfallets storlek och analysera hur 
de som deltog skiljer sig från de som inte gjorde det. Ett minimum är att man 
vet hur många enkäter som delades ut och hur många som kom in. I tillägg till 
detta kan man ha en lista där man redogör för hur många som delades ut till 
pojkar respektive flickor och om möjligt kan man även ha ålder och eventuellt 
vid vilket tillfälle enkäten besvarades (t.ex. andra eller femte av åtta planerade). 
Detta möjliggör en jämförelse på kön och ålder samt hur långt in i processen 
enkäten besvarats. I de flesta fall finns även möjligheten att med hjälp av 
patientregistret beräkna hur många som skulle ha kunnat svara. Även när det 
gäller bortfallslistor är det av vikt att vara uppmärksam på vad som registreras 
så att det inte strider mot hur personuppgifter får hanteras. Allt insamlat 
material inklusive material såsom bortfallslistor etc. bör förvaras på en säker 
plats. Deltagarna ska kunna känna sig trygga i fråga om hur material förvaras 
och vem som har tillgång till det. 
 
Sammantaget är det en hel del att tänka på innan och under själva 
datainsamlingen men det lönar sig att förbereda insamlingen väl eftersom det 
borgar för att kvaliteten på data blir god och att man har ett pålitligt underlag 
för att arbeta med förbättringar.   

Sammanställning av resultat 
Frågeformuläret innehåller 17 frågor med fasta svarsalternativ (alltid, för det 
mesta, ibland sällan, aldrig), två öppna frågor samt fråga om kön (pojke, flicka) 
och ålder (i år). Ett verktyg i form av en excelfil har tagits fram för att 
underlätta resultatsammanställning. Genom att föra in svaren deltagarna gett 
genereras automatiskt en sammanställning av resultatet i form av tabeller och 
diagram som kan skrivas ut, exporteras till andra filformat (t.ex., pdf, pptx) 
vilket gör det lätt att analysera och presentera resultaten.   
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Excel-verktyget 
Excelfilen har fyra blad (M1, M2, tabell och formulär). Bladen M1 (mätning 1) 
och M2 (mätning 2) är de blad där rådata matas in, bladet Tabell presenterar 
resultatet och i bladet formulär finns frågorna från enkäten i en tabell (se bilaga 
4). 

Inmatning av data 
Det finns två rådatablad (M1 och M2) där svar från två olika mättillfällen kan 
läggas in, exempelvis en före- och eftermätning eller två olika tidsperioder om 
man har gjort kontinuerlig uppföljning och vill jämföra två tidsperioder. 
Resultatsammanställningen visar sedan resultaten från båda mätningarna så att 
de går att jämföra. De båda rådatabladen (se figur 1, bilaga 4) är likadana och 
har 23 kolumner. I kolumnerna fr1–fr17 läggs svaren på de 17 frågor som har 
fasta svarsalternativ in. De fyra första kolumnerna är ID där numret på 
respektive enkät läggs in, Avdelning där man kan lägga in vilken mottagning 
data kommer ifrån, Kön där värdet för pojke/flicka läggs samt Ålder där ålder i 
antal år läggs. I de två sista kolumnerna Relation och Förändring skriver man 
inte in några data själv utan här adderas fr1–fr5 till totalpoängen för 
Samtalsrelation och fr6–fr7 till poängen för Förändring.  
 
Varje rad i rådatabladen ska innehålla en persons svar på frågorna. När data 
matas in gör på följande sätt: 
1) Ge varje frågeformulär ett nummer som sedan skrivs in i kolumnen ID. 
Detta för att det ska gå lätt att gå tillbaka och göra eventuella korrigeringar. 
 
2) Om ni har svar från flera avdelningar kan ni skriva in ett värde (eller namn) 
för dessa. 
 
3) Skriv in värdet för kön: 1 för flicka och 2 för pojke (vänd inte på värdena 
eftersom det då blir fel i resultatsammanställningen) 
 
4) fortsätt med att skriva in åldern i år 
 
5) Mata in svaren för de 17 frågorna om kvaliteten. Använd följande värden: 
Fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7: alltid (5), för det mesta (4), ibland (3), sällan (2) och 
aldrig (1). Frågorna 1–7 ingår i de två dimensionerna Samtalsrelation (fr1–fr5) 
och Förändring (fr6–fr7) och måste kodas så att en högre poäng indikerar 
högre kvalitet, exempelvis att man svarat alltid (5 poäng) på frågan ”Fick du 
prata om de saker som verkligen är viktiga?”. Övriga frågor (fr8–fr17) kodas: 
alltid (1), för det mesta (2), ibland (3), sällan (4) och aldrig (5). Observera att 
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fråga 8 även har svarsalternativet ”inga andra var med” detta ges värde 6 och 
kommer då inte att räknas med i tabeller etc.  
 
Observera att det av utrymmesskäl står ”ofta” i stället för ”för det mesta” i 
resultatsammanställningen. Återigen, var noga med att alltid använda de här 
angivna värdena eftersom resultatsammanställningen använder denna kodning.  

Resultatsammanställningen 
I bladet Tabell finns resultatsammanställningen med inlagd exempeldata. Den 
inleds med hur många som svarat och en sammanställning över de två 
dimensionerna Samtalsrelation och Förändring. Medianer, lägsta poäng (min) 
och högsta poäng (max) redovisas i tabeller för de två dimensionerna 
Samtalsrelation och Förändring, fördelat på mätning och kön. Stapeldiagram 
presenterar medianerna för mätning 1 och 2 (se figur 2, bilaga 4). 
 
Det går att utläsa att medianen (medianen är det mittersta värdet i en talmängd 
som är ordnad från minsta till största värdet) för första mätningen av 
Samtalsrelation är 21.0. Samtalsrelation består av fem frågor och har en möjlig 
poäng mellan 5-25. Medianen 21 får tolkas som ganska hög eftersom hälften av 
de svarande då har en poäng som är över 21. Pojkar skattar Samtalsrelationen 
(Mdn = 21.0) mer positivt än flickor (Mdn = 15.5) vid mätning 1, vid mätning 2 
har skillnaden mellan könen minskat. Vid mätning 2 är medianen 15.5 vilket är 
en försämring jämfört med första mätningen. 
 
För att få en uppfattning om hur svaren är fördelade kring medianen 
presenteras sedan fyra tabeller (se figur 3, bilaga 3) som tydliggör hur många 
deltagare som har svarat en viss poäng på Samtalsrelation och Förändring. I 
exemplet har 14 personer en poäng mellan 15 och 19 på Samtalsrelation vid 
mätning 1 och 12 personer befinner sig i samma poängintervall vid mätning 2, 
det är även något färre personer som har 20 till 25 poäng och fler som har 10 
till 14 poäng vid mätning 2. Detta förstärker bilden av att samtalsrelationen 
bedöms som sämre vid mätning 2 jämfört med mätning 1. För dimensionen 
Förändring som kan gå från 2 till 10 poäng finns samma typ av diagram. 
 
Efter ovanstående presenteras frekvenstabeller och diagram för samtliga 17 
frågor. I figur 4, bilaga 3 går det att utläsa att 5 av 10 (50 %) av flickorna angett 
svaret alltid vid mätning 1. När både flickor och pojkar inkluderas (kolumn 
total) är det 33 % som uppgett att de alltid fick prata om det som är viktigt. I 
stapeldiagrammet blir det tydligt att en lika stor andel uppgett alltid vid båda 
mätningarna och att en större andel uppgett ibland vid mätning 2 jämfört med 
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mätning 1. I raden total i frekvenstabellen visas resultatet när mätning 1 och 
mätning 2 hanteras som en och samma mätning. 

Tolkning av resultat  
Tillförlitligheten i resultatet beror bland annat på hur många svar man har, ju 
färre svar desto lägre tillförlitlighet men även vilka som svarat har stor 
betydelse. Gäller svaren även för de som inte svarat? Hur ser bortfallet ut? Vad 
gäller mängden svar är det oftast önskvärt med ca 30–40 svar per fråga och om 
man vill redovisa pojkar och flickor var för sig är det önskvärt med ca 30–40 
svar från vardera kön. Vid jämförelser mellan två mätningar beakta att om 
jämförelsen görs på grupper om ca 40 svaranden innebär det att det vid en 
skillnad på 10 procentenheter mellan mätningarna är ca 4 svaranden som står 
för skillnaden. 
 
Att tolka de olika svarsalternativen (alltid, för det mesta, ibland, sällan och 
aldrig) måste göras i förhållande till den aktuella frågan. En generell försiktig 
tolkning kan vara att ”alltid” är mycket bra, ”för det mesta” är bra/ok, ”ibland”, 
”sällan” och ”aldrig” är dåligt. Den största styrkan och nyttan med att följa upp 
kvaliteten ligger i att kunna jämföra olika tidpunkter med varandra och då 
speciellt i samband med att en förändring i exempelvis arbetssätt gjorts. 
 
Alla undersökningar har bortfall och vid bortfallsanalyser undersöks om och på 
vilket sätt de som inte svarat skiljer sig från de som svarat. Bland de svårare 
situationerna är de fall där det som mäts i undersökningen systematiskt gör 
grupperna olika. När det gäller kvalitet i vården uppstår denna situation bland 
annat om de som svarar i högre utsträckning är de som är nöjda med insatsen, 
man drar då felaktigt slutsatsen att de flesta är nöjda, när det i stället är så att de 
som var missnöjda inte svarade. Ett sätt att pröva detta skulle kunna vara att 
jämföra grupperna på exempelvis före- efter mätning av symtom. Praktiskt har 
man oftast inte möjlighet att göra detta, i stället är det viktigt att skapa 
förutsättningar för att minimera bortfallet och att ständigt ställa sig frågan: Vad 
tror vi om resultatet för de som inte svarat?  

Att komplettera mätningen 
För att förtydliga förbättringsområdena och konkretisera träffsäkra 
förbättringsåtgärder är det ofta lämpligt att analysera svaren på de öppna 
frågorna som ingår i frågeformuläret och/eller komplettera mätningen med 
samtal enskilt eller i så kallade fokusgrupper med barn och unga. 
Diskussionerna bör då utgå från de viktigaste fynden och fördjupa förståelsen 
för vad dessa betyder för barn och unga och hur verksamheten skulle kunna 
arbeta för att förbättra sig inom det önskade området. Det är lämpligt att även 
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utarbeta lösningar tillsammans med barn och unga så att deras erfarenheter kan 
ligga till grund för de nya arbetssätten. 

Analys av de öppna frågorna 
En analys av öppna frågor kompletterar och fördjupar ofta förståelsen av det 
man undersöker. Frågeformuläret innehåller två öppna frågor (”Nämn de två 
saker som Du tycker har hjälpt dig mest?” och ”Nämn två saker som skulle ha 
gjort besöken bättre för dig”). En typ av analys man kan göra är att kategorisera 
svaren efter vilka teman de tar upp. Exempelvis handlar kanske ett tema om 
besökstider, ett annat om att man inte känner att man blir tagen på allvar etc. 
Om man har en stor mängd svar, kanske hundratals, kan man göra ett urval av 
svar som man sedan analyserar. Se då till att urvalet inte blir skevt utan 
representerar alla svarande, ett sätt är att ta ut svar slumpmässigt.  Svaren kan 
man scanna/kopiera eller skriva in i en tabell för att underlätta analysen. 

Presentation av resultat 
Att presentera resultat görs enklast genom bladet Tabell i excelverktyget. Det är 
möjligt att skapa en pdf-fil eller använda annat önskvärt format. Vid 
presentation kan man välja att lägga till figurer och text som understryker de 
viktigaste resultaten. Vid kontinuerlig uppföljning kan nya excelfiler skapas där 
data från de tidpunkter man önskar jämföra läggs in manuellt (copy/paste) i en 
ny excelfil. 
 
Tänk på att inte redovisa resultat så att det blir möjligt att identifiera enskilda 
personer. Oftast används följande metod när det är få svaranden: I de fall för få 
deltagare (en, två eller tre deltagare) angett ett svarsalternativ redovisas den 
andel vilken motsvarar tre individer i fet stil, vilket även anges i anslutning till 
tabeller och figurer.  
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Utvecklingen av ChASE – Ungas röster 
För att tillvarata barns och ungdomars syn på vad som är viktigt i deras vård har 
barn och ungdomar deltagit i arbetet med att ta fram formuläret. Det svenska 
frågeformuläret utvecklades utifrån erfarenheter som hämtats i Storbritannien 
vid utvecklingen av ursprungsinstrumentet (ChASE: Child and Adolescent 
Service Experience; Day, Carey, & Surgenor, 2006; Day, Michelson, & Hassan, 
2011). Det svenska formuläret kompletterade med barn och unga i Sverige samt 
med yrkesverksamma från olika verksamheter som kunnat ge synpunkter vid 
olika tillfällen genom processen. Genom utvecklingsprocessen har ett aktivt 
samarbete skett med de brittiska forskare som utvecklat ChASE (se Persson & 
Hagquist, 2015 om utvecklingen av frågeformuläret). 
 
De förväntningar barn och unga har på vården i Sverige kan inte på förhand 
antas vara lika de förväntningar barn och unga i Storbritannien har. I syfte att 
undersöka vad barn och unga själva tycker är viktigt i den kontakt de har med 
vården genomfördes därför två fokusgruppintervjuer, tre intervjuer, samt en 
analys av skriftliga svar inom det svenska projektet. De skriftliga svaren 
behandlade vad barn och unga tyckte skulle ha gjort träffarna på den 
vårdgivande verksamheten bättre för dem. Utöver detta gjordes en genomgång 
av litteraturen på området. Frågeformuläret som togs fram innehöll 26 frågor 
och prövades i en studie i vilken 348 barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år 
deltog. Samtliga deltagare i de olika delstudierna hade egen erfarenhet av vård 
vid psykisk ohälsa, merparten av deltagarna hade erfarenhet från Barn- och 
ungdomspsykiatrin, medan andra fått den från så kallade 
förstalinjeverksamheter, Barn- och ungdomshabilitering samt Socialtjänst.  
 
Svaren från barnen och ungdomarna analyserades med avseende på frågornas 
psykometriska egenskaper (Rasch-analys). Frågeformulärets innehåll bedömdes 
och diskuterades även vid ett referensgruppsmöte i vilket yrkesverksamma från 
ett antal av de verksamheter som deltog i studien och representanter från 
Socialstyrelsen och SKL med god kunskap kring ungas brukarerfarenheter 
deltog. Detta resulterade i de 17 frågor med fasta svarsalternativ samt de två 
frågor med öppna svar som frågeformuläret nu innehåller (se bilaga 1).   
 
Resultat från studien 
Vi analyserade tre aspekter av hur frågeformuläret fungerar ur brukares 
perspektiv. Den första aspekten handlar om hur frekvent enskilda frågor i 
formuläret hoppas över (internt bortfall). Det interna bortfallet var i genomsnitt 
2 % över de 26 frågorna vilket betecknas som litet. Två frågor hade ett bortfall 
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som var över 4 %, dessa är exkluderade från det frågeformulär som presenteras 
här.  
 
Deltagarna i studien besvarade två frågor kring användbarheten: hur frågorna 
var att svara på (tabell 3) och hur relevanta frågorna var (tabell 4). Majoriteten 
(94 %) ansåg att frågorna var lätta eller varken lätta eller svåra att förstå och 
svara på. En större andel pojkar (76.5 %) svarade att frågorna var mycket lätta 
att förstå jämfört med flickor (56.5 %). Cirka två av tre deltagare ansåg att 
frågorna var relevanta medan 1/3 hade angett svarsalternativet sådär. En större 
andel (77.6 %) av de som fick vård inom förstalinjeverksamheter jämfört med 
de som svarat att de besökt BUP (62.6 %) ansåg att frågorna var högst relevanta 
(svarat Ja på frågan om relevans). 
 
Tabell 3. Hur tyckte Du frågorna var att svara på? Andelen svaranden som 
angett respektive svarsalternativ fördelat på kön. 
 
 
 

Flickor 
(n = 193) 

Pojkar 
(n = 68) 

Total 
(n = 261) 

De flesta av frågorna var svåra att 
förstå och svara på 

7.3 5.9 6.9 

De flesta av frågorna var lätta att 
förstå och svara på 

56.5 76.5 61.7 

Frågorna var varken särskilt lätta 
eller svåra att förstå och svara på 

36.3 17.6 31.4 

    
 
 
Tabell 4. Handlade frågorna om det som Du tycker är viktigt när Du besöker 
mottagningen? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ 
fördelat på kön. 
 
Handlade frågorna om det som Du 
tycker är viktigt när Du besöker 
mottagningen? 
 

Flickor 
(n = 195) 

Pojkar 
(n = 69) 

Total 
(n = 218) 

Ja 64.1 72.5 66.3 
Nej 4.6 4.3 3.8 
Sådär 31.3 26.1 29.9 
    
Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 
(fet stil). 
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I det följande presenteras analyser på de frågor som ingick i frågeformuläret. 
Svaren kommer från 270 ungdomar i åldrarna 13–18 år med genomsnittsåldern 
15.75 år, varav 73.3 % var flickor. De data som presenteras är inte användbara 
som normdata utan ska ses som en indikation på hur svaren kan fördela sig på 
de olika frågorna (se bilaga 3 för mer detaljerade resultat och svarsfördelningar). 
 
Dimensionerna Samtalsrelation och Förändring 
Medianen (det mittersta värdet i svarsfördelningen) var 22.0 för 
samtalsrelationen, hälften av deltagarna hade en poäng mellan 20 och 24. Skalan 
sträcker sig från 5 till 25 poäng, ju högre poäng desto mer positiv bedömning av 
samtalsrelationen. Medianen för dimensionen Förändring var 7.0, hälften av 
deltagarna hade en poäng mellan 6 och 8.  Skalan sträcker sig från 2 till 10 
poäng, ju högre poäng desto mer positiv bedömning av nyttan med träffarna 
(behandlingen).  
 
Det finns ett positivt samband mellan samtalsrelationen och i vilken uträckning 
träffarna hjälper (Förändring), ju mer positivt samtalsrelationen bedöms desto 
större nytta upplevs insatsen göra. Det omvända gäller också, ju mer nytta desto 
mer positiv samtalsrelation. Pojkar skattade samtalsrelationen mer positivt än 
flickor och upplevde även att träffarna hjälpte i högre uträckning jämfört med 
flickorna.   
 
De enskilda frågorna 
Det finns tio stycken enskilda frågor som utvärderas var för sig, varav hälften 
var med i studien, fyra av dessa har samband med samtalsrelationen. I ju högre 
utsträckning man kom till träffarna för att man själv ville det, fick vara med och 
bestämma vad man skulle tala om, fick göra intressanta och roliga saker och att 
besökstiderna passade, desto mer positivt bedömdes samtalsrelationen. 
Dimensionen Förändring har samband med samtliga fem enskilda frågor. Ju 
mindre svårt det var att säga saker när andra var närvarande, att man kom dit 
för att man själv ville det, fick vara med och bestämma samtalsämne, göra 
roliga/intressanta saker och att besökstiderna passade – ju mer upplevde man 
att träffarna hjälpte.   
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    – om stöd och hjälp 
 
 
 
 
 

 
Vi skulle vilja fråga dig vad du tycker om träffarna som du har haft med oss. 
Frågorna handlar om sådant som andra ungdomar har tyckt varit viktigt. 

 
Om Du träffar mer än en behandlare, försök att tänka på den du träffat mest.  
Kryssa för det svar du tycker passar dig bäst för varje fråga.  
Det är givetvis helt frivilligt att delta. Om du deltar eller inte påverkar inte på något sätt din 
fortsatta vård. Du ska inte skriva ditt namn på enkäten, det går inte att veta vem som svarat 
vad. Dina svar behandlas så att ingen obehörig har tillgång till dem. Resultaten kommer att 
användas för att utveckla verksamheten och redovisas så att ingen ska kunna känna igen 
enskilda personer.  

 
Tack för att Du svarar på frågorna. 

 
 

 

 
 

Är du tjej eller kille? Hur gammal är du? 
Tjej Kille Jag är            år gammal 

 
 
 Vilken mottagning besökte Du?  .......................................    

............................................................................................  
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1. Fick du prata om de saker som verkligen är viktiga? 
 

alltid för det mesta ibland sällan aldrig 
 
 

 

 
2. Förstod den du träffade verkligen dig? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
3. Fick du chansen att prata om hur du kände dig? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 

4. Kände du att du kunde lita på den du träffade? 
 

alltid för det mesta ibland sällan aldrig 
 
 

 

 
5. Hade den du träffade bra idéer om hur hon eller han kunde hjälpa dig? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
6. Har träffarna gjort att ditt liv fungerar bättre? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
7. Har träffarna gjort att du mår bättre? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 
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8. Var det svårare att säga saker för att dina föräldrar eller andra vuxna var där? 
 

alltid för det mesta ibland sällan aldrig  inga andra har varit med 
 
 

 

 

9. Kom Du till träffarna för att du själv ville det? 
 

alltid för det mesta ibland sällan aldrig 
 
 

 

 
10. Fick Du vara med och bestämma vad ni skulle tala om på träffarna? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
11. Fick du göra några intressanta eller roliga saker? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
12. Passade besökstiderna dig? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
13. Har det varit svårt för dig att komma till träffarna (t.ex. busstider, skjuts)? 

 
alltid för det mesta ibland sällan aldrig 

 

 
 
 

 
Fler frågor på nästa sida… 
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14. Kände du dig välkommen på mottagningen? 
 

alltid för det mesta        ibland sällan aldrig 
 
 

 

15. Har mottagningens lokaler känts trevliga? 
 

alltid för det mesta          ibland sällan aldrig 
 
 

 

 
16. På det hela taget, har du varit nöjd med träffarna? 

 
alltid för det mesta          ibland sällan aldrig 

 
 

 

 
17. Har träffarna gjort att du klarat vardagen bättre? 

 
alltid för det mesta          ibland sällan aldrig 

 
 

 

 

18. Nämn de två saker som Du tycker har hjälpt dig mest: 

1.   ................................................................................................................................................  

2.   .................................................................................................................................................  

 

19. Nämn två saker som skulle ha gjort träffarna bättre för dig: 

1.   ................................................................................................................................................  

2.    ..............................................................................................................................................  

 
 

 
 
 
 
 
Frågeformuläret ChASE är anpassat och översatt till svenska av Centrum för forskning om barns 
och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, i samråd med CAMHS Research Unit, 
Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London. 
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Bilaga 2. 
Om implementering 

Kartläggning av förutsättningar för mätning och 
verksamhetsutveckling  
För att ta reda på om en mätning med Ungas Röster kommer att kunna bidra 
till en effektiv verksamhetsutveckling bör en förstudie av förutsättningar för ett 
lyckat genomförande ägnas lite tid8. En förstudie bör innehålla följande två 
delar:   

1) Vilka förutsättningar finns för att genomföra själva mätningen?  
2) Vilka förutsättningar finns för att ta del av och driva ett 

utvecklingsarbete utifrån resultaten? 
Att öka kunskapen om dessa frågor kan i sig vara intressant men är sällan ett 
ändamål i sig för en verksamhet. Om verksamheten från början vet att det till 
exempel finns ett litet utrymme för att genomföra förändringar kan det vara 
bättre att vänta med att genomföra en mätning.  

Nedan ges förslag på innehåll i en förstudie utifrån behov, resurser och stöd. 

Behov  
Den tid och de resurser som läggs ner på en mätning behöver vägas mot 
vinsterna. Svaren på dessa frågor kan hjälpa verksamheten att ta ställning till om 
det finns skäl att genomföra mätningen. Innan verksamheten beslutar sig för att 
genomföra mätningen behöver man fundera på att det finns förutsättningar för 
att genomföra arbetet med att förbättra viktiga områden.  En annan fråga att ta 
hänsyn till är att inventera om det pågår annat utvecklingsarbete som kan 
konkurrera med en mätning och ett förbättringsarbete.  

• Vad är syftet med att genomföra en mätning i vår verksamhet? 
• Har vi kunskap om barns och ungas upplevelse av vår verksamhet?  
• Står de resurser som krävs för att genomföra mätningen i proportion till 

vad vi kan vinna på att göra en mätning? 
• Har vi förutsättningar att arbeta med det resultat vi får fram?  

 

Resurser och stöd  

För att underökningen ska hålla högsta möjliga kvalitet behöver den eller de 
personer som ska genomföra den ha rätt kompetens och ordentligt med tid 
avsatt. Innan beslut fattas behöver verksamheten uppskatta tidsåtgången samt 

                                                 
8 Resonemanget utgår från tankar kring implementering av mätning och förbättringsarbete som 
tidigare diskuterats i rapporten från PSYNK-projektet : VERKSAM – Systematisk process för att 
mäta och utveckla samverkanssystem (Cannertoft & Hagström, 2015).  
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ge samt ge uppdrag till någon som har utrymme och kunskap om utvärderingar 
och utvecklingsarbete.  

• Hur mycket tid kommer hela mätningen från förankring till färdig 
rapport att ta och när vill vi att resultatet rapporteras?  

• Vilka förutsättningar att samla in och sammanställa svaren finns?  
• Vem eller vilka har tid och kompetens att genomföra mätningen?  
• Kan verksamheten självständigt fatta beslut om mätning eller behöver 

den förankras ytterligare? 
• Finns det resurser för att investera i metoder/arbetssätt som kan åtgärda 

det som kan komma fram i studien?  
 

Om förutsättningarna på en verksamhet bedöms som dåliga enligt ovan är det 
viktigt att fundera kring om det är värt att försöka påverka dessa. 
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Bilaga 3. 
Frågeformuläret - analyser 
I bilagan redovisas inledningsvis resultat från analyser avseende dimensioner 
och enskilda frågor som ingick i det frågeformulär som prövades i studien, följt 
av svarsfördelningar för samtliga frågor som ingick i formuläret. För utförlig 
presentation om utvecklingen av frågeformuläret och psykometrisk analys 
hänvisas till rapporten: Utveckling av ett instrument för mätning av barns och ungas 
erfarenheter av vård vid psykisk ohälsa (Persson & Hagquist, 2015). 

Resultatredovisningen bygger på svar från 270 ungdomar i åldrarna 13–18 år 
med genomsnittsåldern 15.75 år (SD = 1.39) varav 73.3 % var flickor. Studien 
genomfördes som väntrumsenkät där de som uppfyllde inklusionskriterierna 
(individuell eller familjebaserad behandlingsinsats, minst två besök) tillfrågades 
vilket bland annat medför att det kan finnas systematiska skillnader mellan de 
som valde att svara och de som avstod att svara. Studier visar att de som 
avbryter en behandling i förtid ofta är mindre nöjda med insatsen samt att 
exempelvis vara föremål för uppmärksamhet ökar sannolikheten att kvaliteten 
på insatsen skattas högre (se Socialstyrelsen 2013 för en kunskapsöversikt). De 
data som presenteras här är inte användbara som normdata utan ska ses som en 
indikation kring hur svaren kan fördela sig på de olika frågorna.  
 
Dimensionerna Samtalsrelation och Förändring 
Bland de 270 13–18 åringarna var medianen 22.0 för Samtalsrelationen. 
Interkvartilavståndet (spridningen runt medianen, IQR9) var 4 poäng vilket 
innebär att den mittersta hälften av deltagarna hade en poäng mellan 20 och 24. 
Av den andra hälften av deltagarna befann sig en fjärdedel på en poäng mellan 
7 och 20 och den fjärdedel som hade högst poäng hade 24–25 poäng. Skalan 
sträcker sig från 5 till 25 poäng och är kodad så att högre poäng innebär en mer 
positiv bedömning. 
 
Medianen för dimensionen Förändring var 7.0 med interkvartilavståndet 2.0: 
Hälften av deltagarna hade en poäng mellan 6 och 8, en fjärdedel mellan 8 och 
10 samt en fjärdedel mellan 2 och 6. Skalan sträcker sig från 2 till 10 poäng.  
 

                                                 
9 Interkvartilavståndet (IQR, interquartil range) är differensen mellan det värde 
man får när man räknat den första fjärdedelen av värdena i en svarsfördelning 
och det värde man får när 75 % av värdena är räknade. 
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Analysen av relationen mellan hur samtalsrelationen upplevs och i vilken 
uträckning träffarna hjälper (Förändring) visar att ju mer positivt 
samtalsrelationen bedöms desto större nytta upplevs insatsen göra (rho = 0.66, 
p < 0.001). Det omvända gäller också, ju mer nytta desto mer positiv 
samtalsrelation. Sambanden mellan ålder och Samtalsrelation samt mellan ålder 
och Förändring var inte signifikanta. 
 
Pojkar skattade samtalsrelationen mer positivt (Mdn = 23.00, IQR = 2.25) än 
flickor (Mdn = 21.50, IQR = 5.00) (Z = 4.19, p < 0.001). Pojkarna upplevde 
även att träffarna hjälpte i högre uträckning (Mdn = 8.00, IQR = 1.25) jämfört 
med flickorna (Mdn = 7.00, IQR = 3.00) (Z = 3.48, p < 0.001).  
 
De enskilda frågorna 
Det finns tio stycken enskilda frågor som utvärderas var för sig i det formulär 
som presenteras i manualen, hälften av dessa var med i den studie där 
formuläret prövades. Analyser på de fem frågorna visar att pojkarna i högre 
utsträckning än flickorna upplevde att de fick göra intressanta/roliga saker (χ2 = 
12.53, p = 0.014). Ålder har samband, om än inte så starka, med två av 
frågorna. I takt med stigande ålder kom man i högre utsträckning till träffarna 
för att man själv ville det (rho = 0.14, p < 0.05), samt att man fick vara med 
och bestämma vad man talade om på träffarna i högre utsträckning (rho = 0.12, 
p < 0.05).  
 
Av de fem enskilda frågorna som prövades har fyra samband med 
samtalsrelationen. I ju högre utsträckning man kom till träffarna för att man 
själv ville det, fick vara med och bestämma vad man skulle tala om, fick göra 
intressanta och roliga saker och att besökstiderna passade, desto mer positivt 
bedömdes Samtalsrelationen (rho = 0.31–0.47, p < 0.001).  
 
Dimensionen Förändring har samband med samtliga fem enskilda frågor. Ju 
mindre svårt det var att säga saker när andra var närvarande, att man kom dit 
för att man själv ville det, fick vara med och bestämma samtalsämne, göra 
roliga/intressanta saker och att besökstiderna passade – ju mer upplevde man 
att träffarna hjälper (Förändring) (rho = 0.20–0.46, p < 0.01). 
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Svarsfördelningar 
Samtalsrelation 
I dimensionen Samtalsrelation ingår fem stycken frågor vilka redovisas i tabell 
5–9. 
 
 
Tabell 5. Fick du prata om de saker som verkligen är viktiga? Andelen svaranden som 
angett respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Fick du prata om de saker som 
verkligen är viktiga? 
 

Flickor 
(n = 193) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 264) 

Alltid 53.9 67.6 57.6 
För det mesta 33.2 29.6 32.2 
Ibland 7.3 4.2 6.1 
Sällan 4.7 0 3.4 
Aldrig 1.6 0 1.1 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 
(fet stil).     
 
 
Tabell 6. Förstod den du träffade verkligen dig? Andelen svaranden som angett respektive 
svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Förstod den du träffade verkligen 
dig? 

Flickor 
(n = 189) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 264) 

Alltid 28.0 50.7 34.2 
För det mesta 44.4 39.4 43.1 
Ibland 17.5 7.0 14.6 
Sällan 7.4 4.2 5.8 
Aldrig 2.6 4.2 2.3 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 
(fet stil). 
 
 
Tabell 7. Fick du chansen att prata om hur du kände dig? Andelen svaranden som angett 
respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Fick du chansen att prata om hur du 
kände dig? 

Flickor 
(n = 193) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 264) 

Alltid 58.5 77.5 63.6 
För det mesta 26.4 16.9 23.9 
Ibland 9.8 4.2 7.6 
Sällan 4.7 4.2 4.5 
Aldrig 1.6 0 1.1 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer 
(fet stil). 
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Tabell 8. Kände du att du kunde lita på den du träffade? Andelen svaranden som angett 
respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Kände du att du kunde lita på den du 
träffade? 

Flickor 
(n = 193) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 264) 

Alltid 58.5 81.7 63.6 
För det mesta 20.7 14.1 23.9 
Ibland 14.0 4.2 7.6 
Sällan 4.1 4.2 4.5 
Aldrig 2.6 4.2 1.1 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
 
Tabell 9. Hade den du träffade bra idéer om hur hon eller han kunde hjälpa dig? Andelen 
svaranden som angett respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Hade den du träffade bra idéer om 
hur hon eller han kunde hjälpa dig?  

Flickor 
(n = 191) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 262) 

Alltid 24.6 36.6 57.6 
För det mesta 35.6 47.9 32.2 
Ibland 26.2 12.7 6.1 
Sällan 8.4 4.2 3.4 
Aldrig 5.2 4.2 1.1 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
 
Förändring 
I dimensionen Förändring ingår två stycken frågor som presenteras i tabell 
10–11.  
 
Tabell 10. Har träffarna gjort att ditt liv fungerar bättre? Andelen svaranden som angett 
respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Har träffarna gjort att ditt liv fungerar 
bättre?  

Flickor 
(n = 196) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 267) 

Alltid 12.2 19.7 14.2 
För det mesta 32.7 49.3 37.1 
Ibland 30.1 22.5 28.1 
Sällan 17.9 7.0 15.0 
Aldrig 7.1 4.2 5.6 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
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Tabell 11. Har träffarna gjort att du mår bättre? Andelen svaranden som angett respektive 
svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Har träffarna gjort att du mår bättre?  Flickor 

(n = 194) 
Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 265) 

Alltid 17.0 19.7 17.7 
För det mesta 29.9 54.9 36.6 
Ibland 32.5 15.5 27.9 
Sällan 12.9 4.2 10.6 
Aldrig 7.7 5.6 7.2 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
Enskilda frågor 
I tabell 12–16 redovisas de fem enskilda frågorna vilka var med i förstudien.  
 
Tabell 12. Var det svårare att säga saker för att dina föräldrar eller andra vuxna än den du 
skulle träffa var där? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ fördelat på 
pojkar och flickor. 
 

   
Var det svårare att säga saker för att 
dina föräldrar eller andra vuxna än 
den du skulle träffa var där? 

Flickor 
(n = 172) 

Pojkar 
(n = 60) 

Total 
(n = 232) 

Alltid 16.3 10.0 14.7 
För det mesta 17.4 15.0 16.8 
Ibland 38.4 35.0 37.5 
Sällan 13.4 15.0 13.8 
Aldrig 14.5 25.0 17.2 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
 
Tabell 13. Kom Du till träffarna för att du själv ville det? Andelen svaranden som angett 
respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Kom Du till träffarna för att du själv 
ville det?  

Flickor 
(n = 196) 

Pojkar 
(n = 71) 

Total 
(n = 267) 

Alltid 32.1 42.3 34.8 
För det mesta 28.1 21.1 26.2 
Ibland 23.5 21.1 22.8 
Sällan 9.7 8.5 9.4 
Aldrig 6.6 7.0 6.7 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
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Tabell 14. Fick Du vara med och bestämma vad ni skulle tala om på träffarna? Andelen 
svaranden som angett respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Fick Du vara med och bestämma vad 
ni skulle tala om på träffarna?  

Flickor 
(n = 195) 

Pojkar 
(n = 72) 

Total 
(n = 267) 

Alltid 24.6 38.9 28.5 
För det mesta 37.9 31.9 36.3 
Ibland 21.0 16.7 19.9 
Sällan 12.3 5.6 10.5 
Aldrig 4.1 6.9 4.9 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
 
Tabell 15. Fick du göra några intressanta eller roliga saker? Andelen svaranden som 
angett respektive svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Fick du göra några intressanta eller 
roliga saker? 

Flickor 
(n = 188) 

Pojkar 
(n = 70) 

Total 
(n = 258) 

Alltid 2.7 12.9 5.4 
För det mesta 12.8 17.1 14.0 
Ibland 31.4 27.1 30.2 
Sällan 27.1 25.7 26.7 
Aldrig 26.1 17.1 23.6 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
 
 
Tabell 16. Passade besökstiderna dig? Andelen svaranden som angett respektive 
svarsalternativ fördelat på pojkar och flickor. 
 

   
Passade besökstiderna dig? Flickor 

(n = 194) 
Pojkar 
(n = 70) 

Total 
(n = 264) 

Alltid 29.4 41.4 32.6 
För det mesta 45.9 42.9 45.1 
Ibland 19.6 12.9 17.8 
Sällan 4.1 4.2 3.4 
Aldrig 1.5 4.2 1.1 
    

Not. Om tre personer eller färre svarat redovisas den procentandel som motsvarar tre personer (fet 
stil). 
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Bilaga 4. 
Excelverktyget 
 

 

Figur 1. Bladet M1 i vilket deltagarnas svar förs in. 
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Figur 2. Första sidan i bladet tabell presenterar antal svar samt medianer för dimensionerna Samtalsrelation och Förändring. 
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Figur 3. Exempel från bladet tabell som visar antalet svar för respektive poäng på dimensionerna Samtalsrelation och Förändring fördelat på mätning. 
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Figur 4. Exempel på frekvenstabell och diagram för en fråga.
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Bilaga 5. 
Varför är ungdomars bedömning av de insatser de ges 
så viktig?  
Barn och ungdomar kommer oftast i kontakt med vården på initiativ av andra 
såsom föräldrar, skolpersonal och/eller sociala myndigheter vilket medför att 
deras uppfattning och förståelse om varför de får vård kan vara begränsad 
(Engquist, 2009). Exempelvis visar studier att barn och föräldrar oftast inte har 
samma uppfattning kring varför barnet är i vård och vad den ska leda till 
(Garland, Lewczyk Boxmeyer, Gabayan, & Hawley, 2004; Yeh & Weisz, 2001). 
Att vara i vård på andras initiativ kan göra att man känner en press utifrån som i 
sin tur har samband med motstånd till förändring och sämre följsamhet till 
behandlingen (Ryan & Deci, 2008).  

Ett sätt att möta ovanstående är att stärka barns och ungas inflytande på och 
delaktighet i sin egen vårdprocess genom att inhämta deras synpunkter på 
vården de får och ta hänsyn till dessa i utformningen av verksamheter och 
metoder. Genom en sådan process ökar sannolikheten att brukarna upplever att 
vården har en hög kvalitet och följsamheten till behandlingen stärks.  
 
Ett flertal (30 till 70 %) av de unga som får vård för psykisk ohälsa avbryter den 
i förtid och tidigare negativa uppleveser av vård minskar sannolikheten för att 
söka hjälp igen (de Haan et al., 2013; Rickwood, Deande, & Wilson, 2007). Det 
finns olika orsaker till att avbryta en behandling i förtid. Vissa har att göra med 
brukaren, exempelvis ökar risken för drop-out ju svårare problemen är. Men 
studier har även påvisat betydelsen av relationen mellan klient och behandlare, 
ju positivare relation desto mindre risk för att behandlingen avbryts i förtid (se 
de Haan et al., 2013 för en översikt). Och väl i behandling har den upplevda 
nyttan av insatsen samband med hur brukaren uppfattar vårdsituationen och då 
främst upplevelsen av kvaliteten på relationen mellan brukaren och behandlaren 
(McLeod, 2011). 
 
Att låta barn och unga påverka den vård de får innebär att de ges 
påverkansmöjligheter i frågor som påverkar dem, vilket är en huvudprincip i 
FNs konvention om barnets rättigheter. Vad gäller att göra barn och unga 
delaktiga är det viktigt att beakta skillnaden mellan att ha ett barnperspektiv där 
andra, ofta vuxna, gör sig till uttolkare av vad som är viktigt för barn och att ta 
barnets perspektiv i vilket barn själva kommer till tals (Söderbäck, Coyne, & 
Harder, 2011). Applicerat på utvärdering av kvaliteten på vård som barn och 
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unga får är det viktigt att fundera över vems synpunkter på vården man fångar 
in.  

Sammanfattningsvis sammanfaller den ambition som finns i dag vad gäller 
brukarens delaktighet och utvärdering av insatser ur brukarens perspektiv med 
möjligheten att öka nyttan av de insatser som ges.   
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