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Sammanfattning 

Barns uppfattning av delaktighet i vården är utforskat, men när det gäller vårdkvalitet är 
källan till uppgifterna sällan barnen själva. En förutsättning för ett barnperspektiv i 
vården är att barn själva deltar i utvärderingen. Studier visar att det är angeläget att ta 
del av åsikter gällande delaktighet i vården då barns uppfattning inte nödvändigtvis 
överensstämmer med föräldrars uppfattning. Studiens syfte var att undersöka barn och 
föräldrars uppfattning om barns delaktighet i vården. Två frågeformulär, ett avsett för 
barn och ett för föräldrar har använts i studien, som genomfördes med kvantitativ metod 
och med deskriptiv design. Enkätundersökningen genomfördes på barnavdelningar och 
barnmottagningar vid ett mellanstort sjukhus i västra Sverige. Totalt ingick 19 barn 
åldern 10-17 år samt 18 medföljande föräldrar i studien. Barn och föräldrars svar 
indikerar gynnsamma förutsättningar för delaktighet och en majoritet av barnen 
upplevde sig delaktiga. Dock ses tendenser som pekar på att det föreligger viss skillnad 
mellan barns upplevelse av delaktighet, relaterat till barnets ålder. Viss diskrepans 
mellan barns och föräldrars svar kan även skönjas. Att enbart förlita sig på föräldrars 
utsago om barns uppfattningar anses därför inte tillräckligt. Vidare kartläggning av 
barns delaktighet i verksamheter riktade till barn är önskvärt. 
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Abstract 

Children's perception of participation in health care is rarely based on the children’s 
experiences. A prerequisite for a child-centered perspective in health care is that 
children themselves participate in evaluations. Studies show that it is important to take 
part of opinions regarding participation in health care due to the fact that children and 
parents' perceptions not always are consistent. The aim of this study was to investigate 
how the child and their parent perceive the child's participation in health care. Two 
questionnaires, one intended for children and one for the parents were used in the study. 
The study was conducted using a quantitative method with descriptive design. The 
survey was carried out in pediatric wards and child clinics at a midsize hospital in 
western Sweden. 19 children in the age of 10-17 years and 18 accompanying parents 
participated in the study. Children’s and parents' responses indicate favorable conditions 
for participation. A majority of the children stated an experience of involvement. 
However, trends indicate that there is some difference between children's experience of 
participation, related to the age of the child. Some discrepancies can be discerned 
between the children’s and the parents' responses. Relying solely on the parents' 
admission of the child's perception is therefore not sufficient. Further research of 
children's participation in activities directed to children is desirable.
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Inledning 

Enligt Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 
ska barns bästa alltid komma i främsta rummet och i varje situation som rör barn ska 
barnet ges möjlighet att uttrycka sin åsikt. Barns rätt till inflytande är en av 
barnkonventionens grundprinciper (SÖ 1990:20). Barn i vården har tidigare haft en 
undanskymd rättslig ställning, men vid årsskiftet 2015 trädde en ny patientlag i kraft, i 
vilken barns ställning inom hälso- och sjukvården särskilt lyfts fram. Patientlagen (SFS 
2014:821) syftar till att stärka individens ställning i sjukvården genom att främja barns 
rätt till självbestämmande, delaktighet och integritet. För att ytterligare stärka barns 
ställning i såväl samhället som i vården arbetar regeringen med att inkorporera FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag (Prop. 2009/10:232). 
 
Barns uppfattning av delaktighet i vården är utforskat, men när det gäller vårdkvalitet är 
källan till uppgifterna sällan barnen själva (Byczkowski, Kollar & Britto, 2010). Hälso- 
och sjukvården har ett ansvar att säkerställa att barns rättigheter efterlevs och enligt 
Söderbäck (2010a) är det i första hand barnen själva som ska bedöma kvaliteten av den 
vård de erhåller. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska patientens 
erfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården ligga till grund i vårdens 
utvecklings- och förbättringsarbete (SKL, 2015). Vidare framhåller SKL (2015) att den 
patientupplevda kvaliteten kontinuerligt ska mätas och att resultaten ska användas för 
att utveckla samt förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Våren 2013 genomfördes 
den senaste mätningen av patientupplevd kvalitet inom barnsjukvården. Denna mätning 
syftar emellertid till att undersöka föräldrars erfarenheter av bland annat information, 
bemötande och delaktighet, utifrån barnets perspektiv. Endast en till två procent av 
patientenkäterna besvarades av barn. Enligt Byczkowski et al. (2010) finns få 
publicerade bevis som visar att barn internationellt, på ett rutinmässigt sätt, deltar i 
utvärdering av vården. Enligt von Zweigbergk (2012) saknas även patientenkäter 
anpassade till barn, ämnade för utvärdering av hälso- och sjukvård. Med detta som 
utgångspunkt utvecklade von Zweigbergk (2012), tillsammans med barn, ett förslag till 
en patientenkät. Syftet med patientenkäten var att lyfta de frågor som barn själva 
upplever som viktiga i vårdsammanhang. Enligt Söderbäck, Coyne och Harder (2011) 
har vårdpersonal ett ansvar att anpassa hälso- och sjukvården utifrån barns preferenser 
och en förutsättning för en barncentrerad vård är, enligt Söderbäck (2010a), att barn 
själva deltar i utvärdering av vården. Tidigare studier visar att det är angeläget att ta del 
av åsikter gällande delaktighet i vården, då barns uppfattning inte nödvändigtvis 
överensstämmer med föräldrars uppfattning (Byczkowski et al., 2010; Garth & Aroni, 
2003; Mah, Tough, Fung, Douglas-England & Verhoef, 2006; Stenhammar & 
Westerberg, 2010). 
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Bakgrund 

Barn i Sverige 

Synen på barn och barns rättsliga ställning i det svenska samhället har förändrats över 
tid. Enligt Hallström (2009) har barn inte alltid betraktats som fullvärdiga medborgare, 
utan som den vuxna människans egendom. Barn har ansetts vara oberäkneliga, sårbara 
och underordnade vuxna. Individens ålder, kompetens och det som anses tillhöra 
vuxenlivet har legat och ligger än idag till grund för gränsdragningen mellan barndom 
och vuxenliv (Hallström, 2009). Uppfattningarna bygger enligt Socialstyrelsen (2013) 
på såväl regelverk som informella uppfattningar och åldersgränserna har under åren 
förflyttats såväl uppåt som nedåt. I början av 1900-talet betraktades individen som 
vuxen nog att försörja sig själv vid 15-års ålder och konfirmationen var en distinkt 
brytpunkt mellan barndom och vuxenliv (Socialstyrelsen, 2013). Emellertid ansågs 
individen inte vuxen nog att rösta, vilket visar att ansvar, kompetens och ålder inte gått 
hand i hand. Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras barn i förhållande till vad det är att 
vara vuxen och vad som förväntas av en vuxen människa. I Sverige idag betraktas 
individer som barn fram till 18-årsdagen, vilket också är den definition av barn som FN 
antagit (SÖ 1990:20). I takt med att samhällets syn på barn och barns kompetens 
förändrats har lagar och konventioner omarbetas och barns rättsliga ställning stärkts 
(Hallström, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Barns rätt att bli lyssnade till, uttrycka sin 
åsikt och att få sin åsikt respekterad är idag grunden i Barnkonventionen (SÖ 1990:20). 
Dessa formuleringar saknades i 1924 och 1959 års deklarationer om barns rättigheter 
(Socialstyrelsen, 2013). Barns rätt till inflytande är en av Barnkonventionens 
grundprinciper. Enligt Barnkonventionen ska barns bästa alltid komma i främsta 
rummet och vid varje beslut som påverkar ett barn ska barnet ges möjlighet att uttrycka 
sin åsikt (SÖ 1990:20).  
 
I föreliggande studie definieras barn, i enlighet med Barnkonventionens definition, det 
vill säga alla individer under 18 år.   

Barn i vården 

Barns ställning inom sjukvården kan ses som en avspegling av samhällets syn på barn 
(Hallström, 2009). Barn tillsammans med den äldre befolkningen utgör den största 
gruppen patienter inom hälso- och sjukvården (Söderbäck, 2010a). Vid årsskiftet 2015 
trädde en ny patientlag i kraft vars syfte är att ytterligare främja patienters integritet, 
självbestämmande och delaktighet i vården (SFS 2014:821). I enlighet med den nya 
patientlagen ska barns åsikter beaktas och tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och 
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mognadsgrad (SFS 2014:821). För att säkerställa en likvärdig och barncentrerad vård 
har Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 
(NOBAB, u.å) infört standarder. NOBABs standarder har sin grund i Barnkonventionen 
och innefattar bland annat barns rätt till medbestämmande, information, respekt och 
integritet. Enligt Söderbäck et al. (2011) har vårdpersonal ett ansvar att anpassa hälso- 
och sjukvården utifrån barns behov samt säkerställa att barns rättigheter, utifrån 
Barnkonventionen, efterlevs (SÖ 1990:20). FNs konvention om barns rättigheter (1989) 
gör gällande att barns bästa ska komma i främsta rummet. Enligt Söderbäck (2010b) 
används begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv ofta synonymt i kontexter 
som inbegriper barnets bästa, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Men för att 
tillhandahålla en vård som är anpassad efter barns behov och preferenser finns enligt 
Söderbäck et al. (2011) anledning att, som vårdpersonal, reflektera över skillnaderna 
mellan begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv. Enligt Sommer, Pramling 
Samuelsson och Hundeide (2010) grundar sig ett barnperspektiv på den vuxna 
människans föreställningar om barns erfarenheter, tankar och perspektiv. Barns 
perspektiv är däremot barnets egna synsätt, som det uttrycks av barnet, och innefattar 
det barnet anser vara viktigt (Sommer et al., 2010). Enligt Söderbäck (2010b) förutsätter 
inte ett barnperspektiv att information förmedlas från barnet själv. En förälder eller 
vårdpersonal kan följaktligen agera utifrån ett barnperspektiv utan att ta reda på vilken 
uppfattning barnet har i frågan. Enligt Söderbäck (2010b) finns således en väsentlig 
skillnad mellan de vuxnas ambition att, utifrån ett barnperspektiv, se till barnets bästa 
och att barnet, utifrån sitt perspektiv, ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
önskemål. Dessutom råder det enligt Söderbäck et al. (2011) inte nödvändigtvis 
kongruens mellan de vuxnas perspektiv gällande vad som är barnets bästa och barnets 
uppfattning. För att barns bästa ska komma i första hand bör således både 
barnperspektivet och barns perspektiv genomsyra vården (Coyne, 2006a; Söderbäck et 
al., 2011).  

Delaktighet 

Delaktighet definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som aktiv medverkan (NE, 
2015). Känslan av delaktighet utgörs av en upplevelse av att vara till nytta och ha 
medinflytande (NE, 2015). Enligt Barnkonventionens artikel 12 (SÖ 1990:20) har barn 
rätt att vara delaktiga i beslut och uppmuntras att delge sin åsikt i frågor som rör dem. 
Barns åsikter ska även beaktas och tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och 
mognadsgrad (SFS 1949:381; SFS 2014:821; SÖ 1990:20). 
 
Flera studier visar att barn vill vara delaktiga i sin vård (Coyne, 2006a; Coyne & 
Gallagher, 2011) och framförallt vill de vara delaktiga i små, vardagliga beslut som rör 
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deras vård och behandling (Coyne & Gallagher, 2011). Enligt Söderbäck (2010a) kan 
delaktighet bidra till en känsla av kontroll och bidra till att utveckla barnets förmåga att 
förstå sina behov. Delaktighet kan även bidra till att stärka barnets självförtroende och 
självaktning, vilket i sin tur främjar såväl barns hälsa som utveckling (Söderbäck, 
2010a). Vid observation av vårdsituationer framkom det dock att barns delaktighet 
ansågs optimal enbart i hälften av studerade observationer (Hallström & Elander, 2004; 
Runeson, Mårtensson & Enskär, 2007). Samtidigt som forskning visar att många barn 
efterfrågar en ökad delaktighet i sin vård, är barns önskemål om delaktighet både 
individuella och kontextberoende, varför barns åsikter alltid ska efterfrågas (Coyne & 
Gallagher, 2011; Lambert, Glacken & McCarron, 2013; Mårtenson & Fagerskiöld, 
2007). 

Förutsättningar för delaktighet 

Beslutskompetens 

Graden av delaktighet är relaterat till graden av beslutskompetens. Barn har utifrån 
mognad och erfarenhet rätt till olika grad av beslutsfattande (Socialstyrelsen, 2010; 
Rynning, 2010). Yngre barn anses inte ha beslutskompetens, medan tonåringar anses ha 
hög grad av densamma. Beslutskompetens beskrivs som en individs förmåga att 
överblicka och logiskt förstå konsekvenser utifrån kunskap om en viss företeelse 
(Socialstyrelsen, 2010). Att avgöra vilken grad av beslutskompetens ett barn har är en 
komplex och mångfasetterad fråga då nationella mätinstrument för detta saknas 
(Mårtenson & Fagerskiöld, 2007). Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) har 
vårdnadshavare en skyldighet att ansvara för de angelägenheter som rör barns 
personliga förhållanden fram till barnets 18-års dag. Innan ett barn tilldelas 
beslutskompetens görs en individuell mognadsbedömning som sätts i relation till 
beslutets art, komplexitet, konsekvenser och sammanhang (Socialstyrelsen, 2010). 

Information och kommunikation 

Tillräcklig och begriplig information är en förutsättning för delaktighet. Ytlig och 
otillräcklig information bidrar till att skapa rädsla och känsla av kontrollförlust, vilket i 
sin tur hämmar möjligheten till delaktighet (Lambert et al., 2013). Enligt Hälso- och 
Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har alla patienter oavsett ålder rätt till individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 
barn ses som primära mottagare av information och informationen ska anpassas efter 
barns ålder, mognadsgrad och andra individuella förutsättningar. Vidare är det ålagt 
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vårdpersonal att försäkra sig om att barnet förstått den information som givits (SFS 
2014:821). Det föreligger dock variationer när det handlar om vilken typ av information 
barn erhåller och hur mycket information barn får (Lambert et al., 2013). Studier visar 
även att barn ofta upplever att de inte får tillräckligt med information samt att de har 
svårt att tillgodogöra sig informationen (Coyne & Callagher, 2011; Lambert et al., 
2013). Den vanligaste orsaken som anges är att vårdpersonalen använder sig av ett 
komplicerat språk innehållande medicinska termer. Förmågan att förstå medicinsk 
terminologi och den information som ges påverkar barns möjlighet att delta i 
beslutsfattande i vården (Coyne, Hayes, Gallagher & Regan, 2006b; Coyne, 2008; 
Lambert et al., 2013). Enligt Coyne och Gallagher (2011) och Lambert et al. (2013) 
skiljer sig emellertid barns behov och önskemål om information åt. Orsaker till varför 
barn inte önskar information kan vara att barnet inte är redo att ta emot informationen, 
att de är rädda för informationens innehåll eller att den givna informationens tidpunkt 
var olämplig utifrån barnets aktuella mående (Coyne & Gallagher, 2011; Lambert et al., 
2013). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) är vårdpersonalen ålagd att både identifiera 
de barn som själva inte uttrycker ett informationsbehov samt respektera de barn som har 
önskemål om att avstå från information. 

Vårdpersonalens betydelse för barns delaktighet 

Enligt Coyne (2008) och Coyne och Gallagher (2011) spelar hälso- och 
sjukvårdspersonal en avgörande roll när det handlar om huruvida barn involveras och 
om barnets ansträngningar att få lov att delta underlättas och möjliggörs. Det finns ett 
antal utarbetade modeller för att kartlägga barns delaktighet i vården, bland annat Shiers 
“Pathway to participation” (Shier, 2001). Shiers delaktighetsmodell bygger på 
Barnkonventionens artikel 12 (SÖ 1990:20). Modellen är avsedd att användas i 
verksamheter som riktar sig till barn och presenterar fem olika nivåer som identifierar 
barns delaktighet i verksamheter:  
 
 

1. Barn blir lyssnade på 

2. Barn stöttas till att uttrycka åsikter 

3. Barns åsikter tas i beaktande 

4. Barn är delaktiga i beslut 
5. Barn delar makt och ansvar vid beslutsfattande 

 
Barnkonventionens artikel 12 innefattar de tre första nivåerna och utgör ett minimikrav 
för verksamheter riktade till barn. Varje nivå indelas i verksamheters öppningar, 
möjligheter och skyldigheter. Totalt består delaktighetsstegen av 15 frågor och genom 



 

 

6 

 

att, på varje nivå, besvara frågorna ges information om vilken grad vårdpersonal och 
verksamhet står bakom principerna om barns delaktighet och vilken grad av delaktighet 
barnet har i nuläget. Information om vad som krävs för att öka barnets delaktighet 
återfinns i nästkommande steg. I en sjukvårdskontext handlar öppningar om 
vårdpersonalens förhållningssätt och attityder till barns delaktighet (Shier, 2001). Enligt 
Coyne (2006a) och Runeson, Enskär, Elander och Hermerén (2001) är inte barns 
delaktighet i vården en grundval, utan något varje vårdpersonal själv beslutar om. 
Studier har visat att vårdpersonal, i varierande grad, är benägen att låta barns åsikter 
styra beslut och underskattar barns möjlighet till delaktighet (Coyne, 2006a; Coyne & 
Gallagher, 2011). Möjligheter utgörs av praktiska förutsättningar för barns delaktighet. 
Det kan röra sig om resurser i form av arbetstid, lämpliga lokaler och utbildning av 
vårdpersonalen (Shier, 2001). I en studie av Coyne (2006a) gav barn uttryck för att 
vårdpersonal inte inkluderade dem i beslut till följd av hög arbetsbelastning. 
Skyldigheter inbegriper enligt Shiers delaktighetsmodell verksamhetens övergripande 
policy (Shier, 2001).  

Föräldrars betydelse för barns delaktighet 

Enligt Coyne (2008) har föräldrar stort inflytande för huruvida barn görs delaktiga i 
vården. Barns beslutskompetens är inte enbart beroende av barnets egen förmåga och 
kapacitet, utan även av föräldrars attityder (Coyne, 2006a; Mårtenson & Fagerskiöld, 
2007). Enligt Coyne och Gallagher (2011) kan föräldrars inställning till barns 
delaktighet antingen utgöra ett hinder för eller möjliggöra att barns åsikter tas i 
beaktande. I en studie av Coyne och Gallagher (2011) beskrev en del barn hur deras 
föräldrar hämmade deras försök att delta och få information i olika situationer. Barnen 
uppgav att föräldrarna svarade på frågor i deras ställen, undanhöll information från dem 
och bad dem att vara tysta. Samtidigt framkommer det i andra studier att barn, i vissa 
situationer, föredrar att bli företrädda av sina föräldrar, vilket belyser komplexiteten 
gällande barns delaktighet i vården (Coyne, 2006a; Coyne & Gallagher, 2011; Lambert 
et al., 2013).  

Teoretisk referensram 

Studien baseras på Husted och Husteds omvårdnadsteori (Scotto, 2013). Inledningsvis 
presenteras omvårdnadsteorin i sin helhet, för att därefter diskuteras utifrån begreppen 
barnperspektiv, barnets perspektiv samt delaktighet utifrån Shiers delaktighetsmodell 
(Shier, 2001). 
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Husted och Husteds omvårdnadsteori kan, av vårdpersonal, användas för att fastställa 
vad som är en motiverad, etisk handling i en given vårdsituation eller för att fatta ett 
etiskt grundat beslut (Scotto, 2013). Vårdpersonalens agerande och beslutsfattande bör 
grundas på en gemensam överenskommelse mellan vårdpersonal och patient. 
Överenskommelsen bestäms i interaktion mellan parterna, vilket förutsätter att patienten 
involveras i beslutsfattande kring sin vård och inte enbart är en passiv mottagare av 
vården. Enligt Husted och Husted (Scotto, 2013) bör vårdpersonal frångå sina 
personliga övertygelser om hur en situation bäst hanteras och inte använda sig själv och 
sina känslor som referensram. Istället ska patientens behov och önskningar styra 
vårdens innehåll. Detta synsätt överensstämmer med Söderbäck et al. (2011), vars 
uppfattning är att en genuint barncentrerad vård innefattar både barnet och de vuxnas 
perspektiv gällande vad som är barnets bästa samt att vården ska anpassas efter barnets 
preferenser. Vidare är överenskommelsen, enligt Husted och Husted (Scotto, 2013), 
situationsbetingad, vilket innebär att det aldrig går att fastställa en övergripande 
handlingsplan för etiskt handlande, då en etisk handling rättfärdigas först i sitt 
individuella sammanhang. Detta synsätt kan kopplas till att barns preferenser gällande 
information, inflytande och delaktigheter kan variera över tid och är avhängigt av såväl 
situation som typ av beslut (Coyne & Gallagher, 2011). I enhet med Husted och 
Husteds omvårdnadsteori (Scotto, 2013) samt Coyne och Gallagher (2011) bör således 
överenskommelsen mellan barn och vårdpersonal utgå utifrån rådande situation och 
barnets individuella åsikter. 
 
Centralt i Husted och Husteds omvårdnadsteori är att barn tillfrågas och involveras i sin 
vård, vilket är villkor för barns delaktighet i vården (Scotto, 2013; Söderbäck et al., 
2011, SÖ 1990:20). Det förutsätter att barn, i enighet med Shiers modell för delaktighet, 
stöttas till att uttrycka sina åsikter (Shier, 2001). Enligt Husted och Husted bör 
vårdpersonalen inta en roll som barnets ombud och agera utifrån barnets bästa genom 
att göra det barnet skulle gjort om hen haft full autonomi (Scotto, 2013). I reflektionen 
kring vilka konsekvenser ett handlande eller beslut får för barnet intar vårdpersonalen 
ett barnperspektiv (Sommers et al., 2010). Enligt Barnkonventionen (SÖ 1990:20) och 
Söderbäck (2010b) ska ett barnperspektiv tillämpas i alla beslut som rör barn. Samtidigt 
är det först när vårdpersonalen efterfrågar barnets perspektiv som han/hon enligt Husted 
och Husted har möjlighet att fatta ett rättrådigt beslut (Scotto, 2013). Vårdpersonalens 
intention att göra gott är således inte tillräcklig för att rättfärdiga en etiskt grundad 
handling, utan det är först när barns åsikter efterfrågas som barnets perspektiv 
synliggörs och en barncentrerad vård möjliggörs (Scotto, 2013; Shier, 2001; Söderbäck, 
2010b; Söderbäck et al., 2011). 
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Problemformulering 

För att synliggöra barnets perspektiv i vården, samt möjliggöra en mer barncentrerad 
vård, behöver barn själva utvärdera vårdbesök. Barns uppfattning av delaktighet i 
vården är utforskat, men vad det gäller vårdkvalitet är källan till uppgifterna sällan 
barnen själva. Att undersöka barns uppfattning av delaktighet i vården och jämföra med 
föräldrars uppfattning är angeläget då barn och föräldrars uppfattning inte 
nödvändigtvis överensstämmer. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka barn och föräldrars uppfattning om barns 
delaktighet i vården. 

Metod 

Design 

Studien har en kvantitativ metod och deskriptiv design. Studien genomfördes som en 
tvärsnittsstudie tillika enkätundersökning med syftet att beskriva ett fenomen (Polit & 
Beck, 2013). 

Urval 

Enkätundersökningen genomfördes på en barn- och ungdomsklinik på ett mellanstort 
sjukhus i västra Sverige. Innan studien påbörjades inhämtades ett godkännande från 
verksamhetschefen vid den aktuella kliniken. Berörda avdelningschefer erhöll muntlig 
och skriftlig information om studien. I samband med en arbetsplatsträff erhöll även 
berörd vårdpersonal information om studiens bakgrund, syfte och metod.   
 
Barn i åldern 10-17 år som varit inlagda på någon av barnavdelningarna, besökt någon 
av öppenvårdsmottagningarna eller erhållit vård via dagvården samt den 
vårdnadshavare som närvarat under vårdtillfället inkluderades i undersökningen. Barn 
som enbart uppsökt barnakutmottagningen för akut vård och ännu inte erhållit 
behandling exkluderades. Frågeformulären besvarades av totalt 19 barn och 18 
medföljande föräldrar varav ett barn besvarade frågeformuläret utan medföljande 
förälder. 
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Instrument 

I studien har två frågeformulär, ett avsett för barn och ett för föräldrar använts. 
Frågeformuläret består av 10 frågor vardera och berör områdena bemötande, delaktighet 
och information (se bilaga 1). Frågorna har slutna svarsalternativ med möjlighet att 
utveckla svar i fritext. Det ursprungliga frågeformuläret avsett för barn är utformat 
tillsammans med och för barn i åldern 10-17 år. Frågorna i frågeformuläret är ett 
resultat av intervjuer och observationer av barn i vårdsammanhang (von Zweigbergk & 
Lindberg, 2011). I en efterföljande pilotstudie testades frågeformuläret avseende hur 
barn och ungdomar, i de aktuella åldrarna, uppfattade frågorna (von Zweigbergk, 2012). 
Alla frågor utom en uppfattades som lätta att förstå och besvara. Denna fråga (fråga 
nummer nio) har omformulerats utifrån de förslag på omformuleringar som återfanns i 
pilotstudien (von Zweigbergk, 2012). Godkännande att använda det ursprungliga 
frågeformuläret samt att omformulera fråga nio har inhämtats av frågeformulärets 
författare. Samtliga barn i pilotstudien (von Zweigbergk, 2012) tyckte att ordet 
frågeformulär skulle användas istället för enkät och av denna anledning användes ordet 
frågeformulär i föreliggande studie. Frågeformuläret är inte validerat. 
 
Föräldraversionen av frågeformuläret utgörs av en omarbetad version av barnets 
frågeformulär (se bilaga 2). Föräldraversionen omarbetades av författarna till 
föreliggande studie, i samråd med det ursprungliga frågeformulärets upphovsman (von 
Zweigbergk, 2012). Nedanstående exempel illustrerar en omformulerad fråga: 
 

Ursprunglig fråga avsedd för barn: ”Pratade vårdpersonalen mest med dig eller med 
din förälder (annan vuxen som var med)?” 

 

 mest med mig 

 mest med förälder/annan vuxen 

 lika mycket med mig och den andra föräldern (eller annan vuxen) 

 
Omformulerad fråga avsedd för föräldrar: ”Pratade vårdpersonalen mest med ditt barn 
eller med dig som förälder (eller annan vuxen)? 
 

 mest med barnet 

 mest med mig 

 lika mycket med mitt barn som med mig 
 

Det omarbetade formuläret avsett för föräldrar testades i en mindre fokusgrupp 
bestående av 13 personer i åldrarna 25-55 år. Syftet var att erhålla information om hur 
frågorna i föräldraformuläret uppfattades samt att erhålla eventuella förslag på 
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omformulering av frågorna. Överlag ansågs frågeformuläret vara lättförståeligt. Åtta av 
13 angav inga förslag på omformuleringar utan ansåg att frågorna var välformulerade. 
Två personer svarade att fråga nummer nio var svår att förstå, men angav inga förslag 
på omformuleringar. Tre personer ifrågasatte ålder som relevant variabel. 
Kommentarerna beaktades, men inga ytterligare omformuleringar av frågorna utfördes.  

Datainsamling 

Barn och föräldrar fick information om studiens bakgrund, syfte, metod och 
inklusionskriterier via en affisch placerad i dagrum, väntrum och på 
sjuksköterskeexpeditioner på den aktuella barnkliniken. Frågeformulären var placerade 
vid affischerna samt vid sjuksköterskeexpeditioner. Deltagarna uppmanades att besvara 
frågeformuläret i anslutning till vårdtillfället för att undvika minnesförvanskad 
information (Hansagi & Allebeck, 1994). Deltagarna fick även information om att det 
var önskvärt att barnet besvarade frågeformuläret självständigt och att föräldrar skulle 
besvara det omformulerade frågeformuläret utifrån hur de trodde att barnet hade upplevt 
vårdtillfället. Efter två veckor utvärderades metoden för datainsamling. Då endast ett 
fåtal frågeformulär besvarats uppmanades vårdpersonal att mer aktivt informera barn 
och föräldrar om den pågående studien. Två veckor innan datainsamlingen avslutades 
skickades en skriftlig påminnelse ut till samtliga personalkategorier om pågående 
studie. Datainsamlingen pågick mellan den sjunde september och den 31 oktober, 2015. 
Totalt erhölls 37 ifyllda frågeformulär vilka samtliga ligger till grund för studiens 
resultat. 

Databearbetning 

Initialt utfördes en manuell bearbetning (Hansagi & Allebeck, 1994) med syftet att lära 
känna materialet samt för att bedöma hur datan lämpligast skulle hanteras. Under den 
manuella bearbetningen färgkodades datan i de fall där diskrepans mellan barns och 
föräldrars svar förelåg. Frågeformulären har varit kodade för att möjliggöra jämförelser 
mellan föräldrars och barns svar. Barnens frågeformulär var kodade med bokstaven “B” 
plus en siffra (B1, B2, B3 etcetera) och föräldrarnas frågeformulär med bokstaven “F” 
samt motsvarande siffra (F1, F2, F3 etcetera). Den insamlade datan kodades och de 
olika frågornas svarsalternativ tilldelades numeriska värden. Interna bortfall kodades 
med ett avvikande numeriskt värde för att urskilja dem från övriga värden. Därefter 
fördes materialet in i kalkylprogrammet Excel där det sorterades parvis (barn och 
förälder). För att säkerställa en korrekt inmatning av datan jämfördes enkätsvaren med 
koderna vid två separata tillfällen av föreliggande studies båda författare.  
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En av frågorna i frågeformuläret (fråga 1) är konstruerad som en flervalsfråga där 
respondenten haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. Frågan transformerade till en 
så kallad dummyvariabel genom att svarsalternativen dikotomiserades och tilldelades ett 
värde, antingen 1 eller 0 beroende på om svarsalternativet var ifyllt eller utelämnat 
(Ejlertsson, 2012). I en av frågorna ombads respondenterna att rangordna sina svar 
(fråga 7) från mest till minst där varje svarskombination erhöll ett numeriskt värde. 
Samma fråga fragmenterades därefter för att dels möjliggöra en jämförelse av 
frekvensfördelningen samt framhålla det värde som respondenterna angett som högsta 
värde (mest). Frågan omarbetades vid kodning till två frågor (7a-rangordning, 7b-högsta 
värde). Svar i fritext har citerats och infogats som kommentar till respektive fråga i 
Excel-dokumentet. De fritextsvar som erhölls utgjordes av kortare meningar och 
kommentarer, vilket gjorde att innehållsanalys valdes bort som analysmetod. Fritextsvar 
valdes ut för att spegla studiens resultat. För bearbetning och analysering av materialet 
användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 20.0 (Wahlgren, 2013). Den redan tidigare utförda kodningen av enkätsvaren 
möjliggjorde vidare bearbetning av materialet i SPSS. Därefter tilldelades de numeriska 
värdena etiketter med det ursprungliga svaret så att frågan med svarsalternativ skulle bli 
begripligt för läsaren. Frågornas svarsalternativ utgjordes av kvalitativa, icke-numeriska 
variabler på nominal skalnivå. Den initiala ambitionen var att beskriva och eventuellt 
jämföra barn och föräldrars svar med hjälp av analytisk statistik. På grund av brister i 
urval, det begränsade antal erhållna svar samt frågornas utformning utfördes inga 
statistiska analyser, utan resultatet redovisas istället med frekvensfördelning av barn och 
föräldrars svar samt en deskriptiv jämförelse mellan barns och föräldrars svar. Då 
antalet svar understeg 50 redovisas resultatet endast i absoluta frekvenser (Ejlertsson, 
2012). 

 
Fråga nio utgörs av en tredelad fråga, i vilken respondenten tillfrågats om delaktighet 
utifrån tre olika scenarion. Antal möjliga svarskombinationer har således varit många. 
Barn som uppgett att de varit delaktiga i en eller flera situationer har presenterats i 
figuren (figur 4) som ett delaktigt barn. Motsvarande presenteras barn som uppgett att 
de ej varit delaktiga som icke delaktiga trots att de, i de två andra situationerna, svarat 
att de ej kom ihåg. Respondenter som svarat att de varit delaktiga vid ett tillfälle, men 
inte upplevt sig delaktigt vid ett annat, presenteras under stapeln "ibland". De 
respondenter som uppgett att det inte varit aktuellt och/eller att de inte mindes, 
presenteras i figuren utifrån de svarsalternativ som varit vanligast förkommande.   
 
För att utröna om frågorna i frågeformuläret gemensamt mätte delaktighet, vilket var 
studiens huvudsyfte, skapades ett index av fyra frågor. Genom att skapa ett index av 
flera variabler ges möjlighet att mäta ett större fenomen och utjämna för slumpmässiga 
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variationer av enskilda frågesvar (Polit & Beck, 2013). Frågorna 3, 4, 6 och 9 valdes ut 
då de samtliga ansågs beskriva barns delaktighet i vårdsammanhang. Svarsalternativen 
tilldelades poäng och rangordnades utifrån grad av delaktighet (2 poäng = delaktig, 1 
poäng = delaktig ibland, 0 poäng = ej delaktig). Varje respondent erhöll en totalsumma, 
en delaktighetspoäng, där totalsumman 8 indikerade högstagraden av delaktighet i 
samtliga situationer som frågorna berörde. Motsvarande indikerade en lägre siffra en 
lägre grad av delaktighet. För att mäta korrelationen mellan de frågor som ingick i 
indexet beräknades Cronbachs-alfa med ett resultat på 0,13. Vid analys av reliabilitet 
med hjälp av Cronbachs-alfa erhålls ett svar mellan 0-1. Ett resultat under 0,7 visar på 
låg korrelation (Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2013). Det fanns således ingen inbördes 
samvariation mellan de frågor som ingick i indexet och det som av ansågs beröra 
fenomenet delaktighet. En låg grad av samvariation kan antingen bero på att 
respondenterna besvarat frågorna inkonsekvent, för litet material, att frågorna inte mäter 
delaktighet som fenomen eller att misstag begåtts vid analysen (Ejlertsson, 2012; Polit 
& Beck, 2013). Av denna anledning valdes index och delaktighetspoäng bort som 
analysmetod. 

Forskningsetiska överväganden  

För genomförande av studien har godkännande erhållits av den lokala 
etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid akademin för hälsa och välfärd vid 
Högskolan i Halmstad med diarienummer UI 2015/509. Via affisch och 
informationsbrev fick deltagarna information om studiens syfte, metod, nyttan med 
studien samt att deltagandet bygger på frivilligt deltagande (Northern Nurses’ 
Federation, 2003; SFS 2003:460). I enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
försäkrades deltagarna om att studiematerialet hanterats konfidentiellt och att inga svar 
kommer kunna härledas till enskilda individer, varken till patient, förälder eller 
vårdpersonal. Under arbetsprocessen har studiematerialet förvarats inlåst för att 
förhindra obehörig åtkomst (SFS 1990:782) och i enlighet med högskolan i Halmstads 
bestämmelser kommer materialet att destrueras när magisteruppsatsen är godkänd. 
Arbetsmaterialet faller annars under allmän handling efter studiens avslut (Halmstad 
Högskola, 2014).  
 
Att låta barn utvärdera vården med ett frågeformulär utformat tillsammans med barn, 
för barn och som bygger på de frågor som barn anser vara viktiga i vårdsammanhang, 
kan bidra till ett synliggörande av barnets perspektiv, i såväl vården som i 
forskningssammanhang. Genom att inkludera barns perspektiv i forskningssammanhang 
tillgodoses även rättviseprincipen och diskriminering undviks (Statens medicin-etiska 
råd, 2008; SÖ 1990:20; Quennerstedt, Harcourt & Sargeant, 2014). Vidare kan 
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möjligheten att få lov att uttrycka sin åsikt bidra till en positiv upplevelse för deltagande 
barn (Polit & Beck, 2013; von Zweigbergk, 2012). På grund av barns tilltagande men 
begränsande självbestämmanderätt riskerar dock barn att försättas i en utsatt situation 
(Quennerstedt et al., 2014). Ett akut sjukdomstillstånd ökar dessutom barns sårbarhet 
och minskar barnets autonomi ytterligare (Dahlqvist, 2004). Enligt Statens medicin-
etiska råd (SMER) (2008) anses det olämpligt att utföra forskningsstudier med barn och 
föräldrar som befinner sig en utsatt situation. Av denna anledning har barn i behov av 
akut vård och som uppsökt barnakutmottagningen vid det aktuella sjukhuset exkluderats 
ur studien. Enligt Dahlqvist (2004) har barn i 10-12 års ålder de kognitiva 
förutsättningar som krävs för att kunna ta ett självständigt beslut. Emellertid saknar 
yngre barn förmåga att ta ställning till eventuella risker med ett deltagande i en studie 
(Dahlqvist, 2004; Vetenskapsrådet, 2015). Enligt Hansagi och Allebeck (1994) finns 
även en risk att barn kan känna oro över att deras svar kan härledas tillbaka till dem och 
rädsla för att anonymitet inte kan garanteras. Ett frågeformulär anses dock vara mindre 
känslomässigt belastande jämfört med en intervjusituation (Hansagi & Allebeck, 1994). 
Det aktuella frågeformuläret belyser varken hälsotillstånd eller personliga 
omständigheter samt besvaras anonymt. För att garantera att både föräldrar och barn 
samtyckt till att barnets svar fick sammanställas till ett resultat fick deltagarna kryssa i 
en samtyckesruta överst på frågeformuläret, i enlighet med lagen om etikprövning (SFS 
2003:460) som gör gällande att samtycke ska inhämtats från såväl förälder som barn 
över 15 år. I två fall har barn fyllt i och lämnat in frågeformuläret men missat att fylla i 
samtyckesrutan. Då vårdnadshavare fyllt i samtycke för sitt barn i kombination med att 
frågeformuläret fyllts i och lämnats in av barnet har dessa svar inkluderats efter dialog 
med handledare. 
 
Det kan finnas en risk att ett negativt studieresultat kan väcka känslor av otillräcklighet 
hos berörda vårdgivare om barn rapporterar låg grad av delaktighet och bristfällig 
information och bemötande. Emellertid kan ett negativt resultat motivera till förändring 
och förbättring av verksamheten samt i förlängningen en bättre vård för barn. 
Respondenter, vårdpersonal och verksamhetschef har erbjudits att ta del av det 
färdigställda resultatet.  

Resultat 

Resultatet baseras på enkätsvar från 19 barn och 18 föräldrar. Resultatet presenteras 
med deskriptiv statistik, tabeller och figurer för ökad överskådlighet samt för att 
möjliggöra visuell jämförelse mellan barn och föräldrars svar. Samtliga barn besvarade 
frågeformuläret utifrån sitt perspektiv av vårdbesöket medan föräldrarna ombads 
besvara frågeformuläret utifrån hur de trodde att deras barn uppfattat samma situation. 
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Resultatet redovisas utifrån tre aspekter: barns uppfattning om delaktighet i vården, 
föräldrars uppfattning om barns delaktighet i vården samt samstämmighet mellan barn 
och föräldrars svar. Utvalda fritextsvar citeras under respektive fråga. 
Antal som besvarat frågan (n) kan variera till följd av internt bortfall. 

Tabell 1. Demografisk data  

 Barn Förälder Totalt 

Kön  

Flicka  10  10 

Pojke  9  9 

Kvinna     11 11 

Man    7  7 

Total    19 18 37 

 
Av de 19 barn som besvarade frågeformuläret var tio flickor och nio pojkar i åldrarna 
10-17 år (figur 1). Medianåldern var 13 år. Femton barn hade besökt en 
öppenvårdsmottagning och fyra av barnen hade vårdats inom slutenvården vid tillfället 
då de besvarat frågeformuläret. Frågeformuläret besvarades av totalt 18 föräldrar, i 
åldern 38-53 år, varav 11 var kvinnor och sju var män. Medianåldern bland föräldrar var 
45 år. En av föräldrarna kryssade i fler alternativ än ett svarsalternativ per fråga för att 
illustrera skillnader mellan olika vårdpersonals bemötande. Ett barn besvarade 
frågeformuläret utan medföljande förälder. De svaren presenteras enbart under barns 
uppfattning om delaktighet och ingår således inte i en jämförelse med föräldrars svar, 
varken i text eller figurer. 
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Figur 1. Ålder och frekvens på de 19 barn som besvarade frågeformuläret. 

Förutsättningar för delaktighet 

Barn och föräldrars uppfattning av vårdpersonalens bemötande 

Barn (n=19) besvarade en fråga om hur de upplevt sig bli bemötta av vårdpersonal och 
föräldrar (n= 18) besvarade samma fråga utifrån hur de trodde att deras barn upplevt 
vårdpersonalens bemötande.  
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Tabell 2. Barn och föräldrars uppfattning om vårdpersonalens bemötande (fråga 1).  Frågan besvarades 
av samtliga barn (n=19) och föräldrar (n=18). Respondenten hade möjlighet att välja flera alternativ. 

  
Flicka (n=10) Pojke (n=9) 

Antal barn 
(n=19) 

Förälder 
(n=18) 

Snälla   10 8 18 17 

Lyssnade    9 9 18 18 

Hjälpsamma   8 9 17 17 

Otrevliga          1 

Gav trygghet  8 6 14 17  

Trevliga   8 8 16 17 

Lyssnade inte         1 

Brydde de sig inte         1 

Var stressade    2  2 4 

Tog inte barnet på allvar         1 

 
Majoriteten av barnen upplevde att vårdpersonalen var snäll, trevlig, lyssnade på dem, 
var hjälpsam och gav dem trygghet. Inget av barnen upplevde att vårdpersonalen var 
otrevlig, inte lyssnade, inte tog dem på allvar eller inte brydde sig om dem. Majoriteten 
av föräldrarna svarade övervägande enhälligt med barnet. Åtta barn och föräldrapar 
angav olika svar på ett eller flera påståenden. Tre pojkar och två flickor, samtliga 14 år 
eller yngre, uppgav att vårdpersonalen inte fått dem att känna sig trygga. I fyra av dessa 
fall svarade föräldern att de trodde att vårdpersonalen fått deras barn att känna sig trygg. 
Två pojkar, 12 år och 14 år, uppfattade vårdpersonalen som stressad och fyra föräldrar 
svarade att de trodde att deras barn uppfattade vårdpersonalen som stressad. I endast ett 
av dessa fall var barnet och förälderns svar samstämmigt. De två pojkar som upplevt 
vårdpersonalen som stressad upplevde inte heller att vårdpersonalen fick dem att känna 
sig trygga. En 14-årig flicka upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på henne och 
hon upplevde inte vårdpersonalen som hjälpsam, en uppfattning som ej delades av 
föräldern. Några citat från fritexten: 
 

“Jag tycker att vissa var stressade och några var inte. Och vissa var inte” 
pojke 12 år 

 
“Jag tyckte de var jättesnälla. Jag kände mig trygg” flicka 15 år 

 

"Jag tycker att personalen alltid känns lugna och trevliga även om det är 

mycket patienter" förälder 

 
"Jag tycker att vi alltid blir väl omhändertagna när vi är här" förälder 
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Nedan redovisas barns (n=19) och föräldrars (n=18) uppfattning om vårdpersonalen 
hade frågat barnet hur det mådde eller kände sig (figur 2). Nio flickor (10-17 år) och tre 
pojkar (11-13 år) uppgav att de tillfrågades ofta. Fem pojkar (11-14 år) och en 16-årig 
flicka att de tillfrågades ibland. En 12 årig pojke angav att han inte blivit tillfrågad alls. 
Av de sex barn som angav att vårdpersonalen bara frågade ibland var fem av dessa 
pojkar 14 år eller yngre. Tretton föräldrar svarade att barnet tillfrågats ofta och fyra 
svarade att barnet tillfrågats ibland. Ingen förälder uppgav att barnet ej blivit tillfrågat. 
 
 

 

Figur 2. Barnen tillfrågades: Frågade vårdpersonalen hur du mådde eller hur det kändes? Samtliga barn 
(n=19) besvarade frågan. Det barn som besvarade frågeformuläret men där föräldrasvar uteblev redovisas 
ej i figuren. Föräldrarna tillfrågades: Frågade vårdpersonalen hur ditt barn mådde eller hur ditt barn kände 
sig? Frågan besvarades av samtliga föräldrar. En förälder angav två svarsalternativ och redovisas därför 
inte i figuren. 
 
Citat från fritexten: 
 

“Jag tycker att det är viktigt att de frågar ofta, då man inte alltid själv 
vet hur allt ska va” flicka 16 år 
 
“Jag tycker att dom frågade nästan för mycket” flicka 10 år 

 

“Jag tycker att det är viktigt att de pratar med/till barnet” förälder 
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En förälder valde att, i fritext, belysa sin upplevelse av situationen istället för att 
beskriva barnets eventuella uppfattning:  

 
“Jag tycker att som förälder blir man ofta bortglömd (---)” förälder 

 
I nio fall angav barn och föräldrar olika svarsalternativ. I sex fall överskattade 
föräldrarna hur ofta barnen upplevt att de blivit tillfrågade om sitt mående.  
Föräldern till den 12-åriga pojke som svarat att han ej blev tillfrågad, uppgav att pojken 
tillfrågats flera gånger. I tre fall svarade föräldrarna att barnen blivit tillfrågade ibland 
medan barnen uppfattat det som ofta. En förälder valde att kryssa i två svarsalternativ, 
flera gånger och ibland, med förklaringen att det berodde på vilken vårdpersonal de 
träffat. Denna förälder svarade således både enhälligt och icke samstämmigt med sitt 
barn. 

Information och talutrymme 

En fråga handlade om information kring vårdbesöket och ifall vårdpersonal förklarat 
vad som skulle hända. Frågan besvarades av samtliga (n=19) barn och föräldrar (n=18). 
Samtliga barn och i stort sett alla föräldrar (n=17) svarade att vårdpersonalen förklarat 
för barnen vad som skulle hända och att de hade förstått allt som sades. Endast en 
förälder svarade att hen inte trodde att barnet förstått all given information, men 
förtydligade i fritext att informationen, både kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt, 
skilde sig åt beroende på vilken vårdpersonal de träffat. Några barn och föräldrar 
uttryckte i fritext att förberedande information genererade en känsla av trygghet. Två 
citat från fritexten: 

“Jag tycker att även det är viktigt då det känns tryggt att få veta vad som 
händer” flicka 16 år 

 
“Jag tycker att det inger förtroende och trygghet för mitt barn” förälder 

 

En fråga handlade om talutrymme. Samtliga barn (n=19) och föräldrar (n=18) 
besvarade frågan om vem vårdpersonalen pratat mest med under sjukhusbesöket 
(figur 3). Fyra flickor (10-16 år) och två pojkar (11 och 12 år) uppgav att 
vårdpersonalen pratat mest med dem. En flicka upplevde att vårdpersonalen pratat 
mest med föräldern. Fem flickor (13-17 år) och sju pojkar (11-14 år) upplevde att 
vårdpersonalen pratat lika mycket med dem som med deras förälder. Flera barn 
uttryckte att det var positivt att kommunikationen riktades till barn och föräldrar i 
lika stor utsträckning. Mer än hälften av föräldrarna (n=10) svarade att 
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vårdpersonalen pratat mest med deras barn. Flera av dem valde att förtydliga i 
fritext att de tyckte att det var bra att informationen i första hand riktades till 
barnet. Resterande åtta föräldrar svarade att vårdpersonalen pratat lika mycket 
med dem som med barnet. En förälder valde att kryssa i två svarsalternativ på 
frågan med motiveringen att kommunikationsriktningen berodde på vilken 
vårdpersonal som avsågs och att i kommunikationen, i vissa situationer och av 
viss vårdpersonal, endast riktats till föräldern. 
  
 

 

Figur 3. Barnen tillfrågades: Pratade vårdpersonalen mest med dig eller med din förälder? Frågan 
besvarades av samtliga barn (n=19). Det barn som besvarade frågeformuläret men där föräldrasvar 
uteblev redovisas ej i figuren. Föräldrarna tillfrågades: Pratade vårdpersonalen mest med ditt barn eller 
med dig? Frågan besvarades av samtliga föräldrar (n=18). En förälder angav två svarsalternativ, varför 
denna förälders svar ej redovisas i figuren. 

 
 
Ett citat från fritexten:   
 

"Jag tycker att det är viktigt att båda parterna ska få lika mycket 

information" flicka 16 år 

 
I sju fall hade barn och föräldrar olika uppfattning om vem vårdpersonalen pratat mest 
med. Fem pojkar, samtliga 14 år eller yngre och en 16-årig flicka svarade att 
vårdpersonalen pratat lika mycket med dem som med föräldern medan föräldrarna 
uppgav att vårdpersonalen pratat mest med barnet. En annan 16-årig flicka uppgav att 
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vårdpersonalen pratat mest med henne, medan föräldern tyckt att vårdpersonalen pratat 
lika mycket med dem båda. En 10-årig flicka upplevde att vårdpersonalen pratat mest 
med föräldern, vilket delvis bekräftades av föräldern som uppgav att viss vårdpersonal 
riktat sig till föräldern medan annan vårdpersonal riktat sig till barnet och föräldern i 
lika stor utsträckning. I det sistnämnda fallet var således barn och förälder delvis 
samsynt gällande barnets talutrymme vid det aktuella vårdtillfället.  
 

Barn (n= 15) och föräldrar (n= 14) rangordnade även vem som haft störst talutrymme 
under sjukvårdsbesöket. Majoriteten av såväl barn som föräldrar uppgav att 
vårdpersonalen haft störst talutrymme. Sex flickor (12-16 år) och två pojkar (12 och 13 
år) uppgav att de pratat mer än sina föräldrar. De två äldre flickorna (16 år) ansåg även 
att de hade pratat mer än vårdpersonalen, men denna uppfattning delades inte av deras 
föräldrar. Den ena föräldern svarade att barnet pratat minst, i det andra fallet ansåg 
föräldern att vårdpersonalen pratat mest under sjukvårdsbesöket. Fem pojkar (11-14 år) 
och två flickor (10 och 17 år) upplevde att de pratat minst under besöket. En 12-årig 
pojke som svarat att han pratat minst under besöket, förtydligade i fritext att han tyckte 
att det var bra.  
 
Mer än hälften av föräldrarna var av uppfattningen att barnet pratade minst under 
vårdbesöket. I samtliga fall utom ett höll föräldern med barnet om att barnet haft minst 
talutrymme. I det fall där diskrepans förelåg ansåg föräldern att föräldern själv varit den 
som pratat minst. En förälder uppgav att dennes 12-årige son pratade mest, medan 
pojken tyckte att vårdpersonalen pratat mest. Ytterligare en 12 årig pojke ansåg att 
föräldern hade pratat mest under besöket. Denna uppfattning delades emellertid inte av 
föräldern, som ansåg att vårdpersonalen prata mest. En förälder som inte valt något 
svarsalternativ uppgav i fritext att det var en jämn fördelning mellan barn, förälder och 
vårdpersonal.  
 

En fråga handlade om barnet upplevt att något varit pinsamt vid det aktuella 
vårdtillfället. Frågan besvarades av samtliga barn (n=19). Av de nitton barn som 
besvarade frågan svarade en13-årig pojke att han upplevt att något varit pinsamt. 
Pojkens förälder beskrev en situation i fritext som förklaring till pojkens svar, men var 
själv osäker på om pojken upplevt det som pinsamt. Samtliga föräldrar (n=18) svarade 
att de inte trodde att deras barn upplevt något som pinsamt. 
 

På frågan om barnet önskat mer egen tid med vårdpersonalen svarade samtliga barn 
(n=19) att de var nöjda med den tid de fått och att de inte önskat mer ensam tid med 
vårdpersonalen. Endast en förälder trodde att barnet, i vissa situationer, önskat mer egen 
tid med vårdpersonalen.  
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Barn och föräldrars uppfattning om barns delaktighet 

Barn och föräldrar (n=16) besvarade frågan om barnet fått möjlighet att ge sitt samtycke 
i samband med en undersökning eller procedur. Sex pojkar (11-13 år) och sex flickor 
(12-16 år) uppgav att de hade fått ge sitt samtycke innan undersökning eller procedur. 
Två flickor (10 år) och två pojkar (12 och 13 år) uppgav att de inte fått ge sitt samtycke. 
En 14-årig pojke och två flickor (16 och 17 år) svarade att de inte kom ihåg. Samtliga 
barn som svarat att de inte blev tillfrågade var 13 år eller yngre. Några citat från 
fritexten:  

 
“Jag tycker att det är jättebra t.ex. om man har ont av det så frågar 

dem” pojke 12 år (som svarat att vårdpersonalen bett om tillåtelse innan 
undersökning eller procedur) 

 
“Jag tycker att dom kunde gjort det” flicka 10 år (som svarat att 
vårdpersonalen inte bett om tillåtelse) 

 
“Jag tycker att det inte är så jätte noga för min del då jag vet att de bara 

gör det som måste göras. Dock så kanske det är viktigt för andra” flicka 
16 år (som svarat att hon inte kom ihåg) 

 
Föräldrar besvarade frågan om vårdpersonalen hade bett deras barn om tillåtelse innan 
de undersökte dem. Fjorton föräldrar svarade ja, två svarade nej, en kom inte ihåg och 
ett svar utgick. I fyra fall förelåg en diskrepans mellan barn och förälderns svar. 
Samtliga barn var i ålder 10-13 år. I tre av fyra fall då barn angivit att de inte blev 
tillfrågade före undersökningen, svarade deras förälder att de trodde att barnet upplevt 
sig tillfrågat. I ett av två fall då föräldern uppgett att barnet ej blivit tillfrågat, svarade 
barnet att vårdpersonalen hade tillfrågat dem. Vidare beskrev en förälder i fritext, som 
svarat att barnet ej blivit tillfrågat innan en undersökning, att det inte ansågs nödvändigt. 
Det skäl som angavs var barnets vårdvana. Två citat från fritexten:  

 
“Det är bra att de frågade barnet” förälder 

 
“Vi är här för att ta sprutor så de frågar inte (behövs inte)” förälder 

 

En fråga belyste barns upplevelse av delaktighet i samband med en undersökning, 
provtagning och/eller behandling (figur 4). Frågan besvarades av samtliga barn (n=19) 
och föräldrar (n=18). Elva barn, sex flickor (10-17 år) och sex pojkar (11-13 år) 
upplevde att de var delaktiga i en eller flera situationer. Två flickor (10 och 15 år) och 
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två pojkar (11 och 13 år) svarade att de ej fått vara delaktiga. En 11-årig pojke svarade 
att han var delaktig vid provtagning, men inte vid undersökningen och fick medhåll från 
sin förälder. Tre flickor svarade endera att de inte kom ihåg eller att de inte gjort något 
av ovanstående. En av dessa, en 16-årig flicka, svarade i fritext att hon inte hamnat i en 
situation där hon behövt säga till om något, men antog att vårdpersonalen skulle ha 
lyssnat på henne om hon haft några åsikter. Majoriteten av föräldrar uppgav att deras 
barn varit delaktigt i en eller flera situationer. Två föräldrar uppgav att barnet fått vara 
delaktig vid ett tillfälle, men inte vid ett annat. Tre föräldrar svarade att barnet ej varit 
delaktigt i en eller situationer. 

 

 
Figur 4. Barnen tillfrågades: Fick du säga till hur du tyckte vårdpersonalen skulle göra vid undersökning, 
provtagning och/eller behandling? Frågan besvarades av samtliga barn (n=19). Det barn som besvarade 
frågeformuläret men där föräldrasvar uteblev redovisas ej i figuren. Föräldrarna tillfrågades: Fick ditt 
barn säga hur han/hon tyckte att vårdpersonalen skulle göra vid undersökning, provtagning och/eller 
behandling? Frågan besvarades av samtliga föräldrar (n=18). 

Överlag delade barn och föräldrar samma uppfattning. I sex fall förelåg diskrepans 
mellan barn och föräldrars uppfattning (exklusive de fall där antingen barnet eller 
föräldern svarat att de inte kom ihåg). I nästan samtliga fall handlade det om att barnet 
upplevt sig delaktigt, medan föräldern svarat att det ej varit aktuellt för barnet att ge 
uttryck för sina åsikter eller vara delaktig. Föräldern till den 11-åriga pojken som 
uppgett att han ej fått vara delaktig svarade exempelvis att barnet inte blivit tillfrågat då 
varken undersökning, provtagning eller behandling hade varit aktuellt under 
sjukhusbesöket. En 13-årig pojke uppgav att han varken fick vara delaktig vid 
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undersökning eller provtagning. Föräldern delade uppfattningen om att pojken ej var 
delaktig vid undersökning, men var av uppfattningen att han fått vara delaktig vid 
provtagning.  
 
Flera barn gav, i fritext, exempel på situationer, i vilka de fått ge uttryck för sina åsikter 
och fått sina önskemål tillgodosedda. Det flesta kommentarer i fritext handlade om att 
barnet fått säga till om när och hur en vårdprocedur skulle genomföras. Flera barn 
svarade att de fick ha åsikter om vad de ville. En 14-årig flicka uttryckte att hon fått 
säga till om hur hon ville sitta under provtagning för att det skulle kännas bra, medan 
föräldern svarat att det inte varit aktuellt för flickan att uttrycka någon åsikt. Ytterligare 
en förälder svarade, i fritext, att det ej var aktuellt att tillfråga barnet då det rörde sig om 
ett rutinmässigt besök. Den yngre flicka som svarat nej på frågan, uttryckte i fritext att 
hon velat uttrycka sina åsikter (se nedan). Några citat från fritexten:  

 
“Jag fick säga till om vem som skulle ta sprutan” pojke 12 år 

 
“Jag fick säga till om att inte spruta in för sakta” flicka 10 år 

 
“NEJ!!!!  Inget. Fast jag lite ville :(“ flicka 10 år (flicka som inte fick 
tala om för vårdpersonalen hur de skulle göra) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Instrument 

För att undersöka barn och föräldrars uppfattning om barns delaktighet i vården har ett 
befintligt självskattningsinstrument använts. Frågeformuläret är ett icke-validerat 
instrument, men där barn själva deltagit vid framtagning av frågor samt vid bearbetning 
och redigering av formuläret. Trots att frågeformuläret inte är validerat ansågs 
instrumentet intressant, då det belyser de frågor som barn anser vara viktiga i 
vårdsammanhang. 
 
En fördel med att använda ett självskattningsinstrument, i vilket variabler är definierade 
och rangordnade i förväg, är att det möjliggör en jämförelse mellan respondenters svar 
(Ejlertsson, 2014). Nackdelen är enligt Ejlertsson (2014) att materialet blir mindre rikt 
på information samt att det finns en risk att respondenten avstår från att besvara frågor 
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vars svarsalternativ inte exakt överensstämmer med den personliga åsikten. Enligt 
Ejlertsson (2014) bör ett svarsalternativ finnas för de respondenter som ej har tillräckligt 
med erfarenhet för att kunna ta ställning till en fråga. I det ursprungliga frågeformuläret 
avsett för barn saknades ett svarsalternativ för de barn som ej genomgått en 
undersökning, provtagning eller behandling, vilket barnen i von Zweigbergks (2012) 
pilotstudie också efterfrågade. Inför föreliggande studie lades ett sådant svarsalternativ 
till, efter dialog med frågeformulärets upphovsman, vilket minskade risken för internt 
bortfall på den aktuella frågan. 
 
Svaren i ett frågeformulär blir aldrig lika nyanserade som intervjusvar och kunskap om 
bakomliggande orsaker till respondenters svar uteblir. Även möjlighet att säkerställa att 
frågan uppfattats och besvarats på tilltänkt sätt saknas (Polit & Beck, 2013). Emellertid 
hade respondenterna möjlighet att förtydliga och exemplifiera i fritext, vilket genererat 
en ökad kännedom om deras uppfattning och åsikt. Ytterligare en fördel med att 
använda sig av frågeformulär att den så kallade “intervjueffekten” undviks, vilket 
innebär att intervjuaren potentiellt påverkar respondenters svar (Polit & Beck, 2013). 
“Intervjueffekten” är dessutom mer påtaglig om barn befinner sig i upplevt underläge i 
förhållande till intervjuaren. Enligt Hansagi och Allebeck (1994) finns en risk med att 
barn kan känna oro över att deras svar kan härledas tillbaka till dem och rädsla över att 
anonymitet inte kan garanteras. Emellertid anses ett frågeformulär vara mindre 
känslomässigt belastande jämfört med en intervjusituation (Hansagi & Allebeck, 1994). 
Att använda sig av ett att frågeformulär möjliggör även konfidentialitet samt ökar 
chansen att erhålla mer uppriktiga svar jämfört med en intervju (Polit & Beck, 2013), 
vilket anses som viktigt då barn redan befinner sig i ett upplevt underläge i förhållande 
till föräldrar och vårdpersonal (Söderbäck, et a. 2011).  

Urval och datainsamling 

Studiens resultat bygger på ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, vilket är förenat 
med ökad risk för systematiska felkällor. Ett bekvämlighetsurval försvårar dessutom 
tolkning av resultatet (Polit & Beck, 2013). Fördelningen mellan flickor och pojkar var 
förhållandevis jämn, 10 flickor och nio pojkar. Däremot förelåg en ojämn spridning vad 
det gäller barnets ålder, vilket påverkar möjligheten att göra adekvata jämförelser. Av 
föräldrarna var det något fler kvinnor än män som deltog, 11 kvinnor och sju män. 
Skillnader mellan män och kvinnor har emellertid inte presenterats. Vidare har 
deltagarna i studien valt att delta av okända anledningar, där sannolikheten för 
deltagande ökat i takt med antal besök på barnkliniken under perioden för datainsamling 
(Ejlertsson, 2012). Svaren har emellertid inte varit korrelerade till respondentens besök, 
utan syftat till att belysa barns och föräldrars uppfattning utifrån en specifik kontext. 
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Vidare fanns en ambition att jämföra barns med föräldrars uppfattning, vilket inte 
uteslutande förutsätter att den undersökta målgruppen utgörs av den normala 
patientgruppen. Nämnda två förutsättningar kan enligt Ejlertsson (2014) motivera 
väntrumsundersökning som metod.  
 
Urval och datainsamling möjliggjorde för barn att själva ta ställning till deltagande i 
studien utan påtryckningar utifrån. Emellertid var vårdpersonal informerad om 
enkätstudiens syfte och kände till frågeformulärets innehåll. En spekulation är att 
vårdpersonal, i högre utsträckning, varit benägen att påminna och informera om 
pågående studie i de fall då de själva upplevt vårdbesöket som positivt samt om de 
erhållit positiv respons från barn och föräldrar. Det faktum att vårdpersonalen även känt 
till att deltagarna potentiellt skulle kunna rapportera låg grad av delaktighet samt 
bristfällig information och bemötande kan ha medfört att vårdgivare avstått ifrån att 
påminna barn och föräldrar som gett uttryck för missnöjdhet av rädsla för repressalier 
om vårdgivarens identitet röjs. Motsvarande finns en risk att icke nöjda patienter valt att 
avstå av rädsla för repressalier om konfidentialitet inte kunnat garanteras. Hypotesen 
baseras bland annat på att ett frågeformulär skickats till författarna till föreliggande 
studie där respondenterna uppgav att barns delaktighet liksom vårdpersonalens 
bemötande, under vårdtiden, varit bristfällig. 

Bortfall 

Bortfall vid enkätundersökningar tenderar att vara högre än vid intervjuer (Polit & 
Beck, 2013). Enligt berörd klinikadministration har totalt 480 vårdbesök, av barn i 
åldrarna 10-17 år, registrerats under datainsamlingsperioden. Det totala antalet 
vårdbesök innefattar emellertid all öppenvårdsverksamhet vid det aktuella sjukhuset, 
såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök samt besök på barnakutmottagningen. Något 
exakt antal besök vid, de för studien, aktuella mottagningarna har inte erhållits. Vidare 
saknas uppgifter om vilka barn som exkluderats till följd av att de ensamma besökt 
sjukvården utan medföljande förälder samt varför äldre pojkar valt att ej delta i 
undersökningen. Troligtvis är urvalet ej representativt för barn inom barnsjukvård då de 
flesta svar erhållits från öppenvårdsverksamheter som fortlöpande tillhandahåller vård 
för långtidssjuka och kroniskt sjuka barn. Vald datainsamlingsmetod tillsammans med 
det faktum att det, under datainsamlingsperioden, varit hög arbetsbelastning inom 
slutenvården skulle kunna förklara varför inte fler svar erhölls från slutenvården. En 
mer korrekt metod hade varit att samtliga barn, i de aktuella åldrarna, fått ett 
frågeformulär i samband med besöket, dels för att erhålla en högre svarsfrekvens, men 
också för att alla barn skulle fått samma möjlighet att utvärdera sin vård. 
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Några frågor lämnades obesvarade. En förklaring som erhölls var att barnet i fråga inte 
mindes scenariot frågan ämnade undersöka. Några föräldrar utelämnade sin ålder. I 
något fall kunde respondentens svar ej utläsas eller analyseras. Det har exempelvis 
handlat om att vederbörande fyllt i fler än ett svarsalternativ eller satt kryss mellan två 
rutor. 

Databearbetning och analys 

Föreliggande studies båda författare har deltagit vid all datahantering för att minska 
risken för felkällor, vilket i sin tur ökar studiens reliabilitet (Polit & Beck, 2013). 
Jämförelse mellan olika mottagningar har gjorts men inte redovisats, då detta skulle ha 
inneburit att vårdgivarnas anonymitet inte skulle kunna garanteras. I slutet av 
frågeformuläret lämnade även barn och föräldrar omdömen, i vilka namn på 
avdelningar och mottagningar omnämns. För att säkerställa respondenters och 
vårdpersonals anonymitet redovisas inte heller dessa fritextsvar.  

Validitet och reliabilitet 

I studien har ett icke-validerat frågeformulär använts. Således finns en osäkerhet kring 
huruvida frågeformuläret mätt vad det avser att mäta (Ejlertsson, 2014). Enligt Polit och 
Beck (2013) och Trost (2012) finns en risk att komplicerade frågor missförstås av barn, 
vilket kan ha lett till att resultatet blivit missvisande och reliabiliteten för de enskilda 
frågorna låg (Polit och Beck, 2013; Trost, 2012). Det framkom att två frågor i 
frågeformuläret uppfattats som svåra att förstå och i kombination med det faktum att 
vissa frågor har haft ett större internt bortfall, sänker föreliggande studiens validitet. 
Emellertid är frågeformulärets frågor framtagna och formulerade av barn i de aktuella 
åldrarna, vilket kan anses vara positivt ur ett validitetsperspektiv. Vidare finns alltid en 
osäkerhet gällande sanningshalten i svaren, i synnerhet då variabler indikerar 
kontroversiella känslor eller beteenden som inte socialt accepterade (Polit & Beck, 
2013). Då barn sannolikt besvarat frågeformuläret med sin förälder närvarande, finns en 
risk att de inte svarat helt uppriktigt på grund av risk för intressekonflikt. Ett sådant 
exempel är fråga åtta, i vilken barn tillfrågades om de önskat mer egen tid med 
vårdpersonalen utan sin förälder. Det finns även en risk att barn ej besvarat fråga fem 
sanningsenligt då de uppmanades att uppge vad som var pinsamt om de svarade ja på 
frågan.   
 
Föräldraversionen av frågeformuläret utformades av författarna till föreliggande studie. 
Frågeformuläret testades för face validity (Polit & Beck, 2013) i en fokusgrupp och 
utifrån respondenternas svar föreföll frågeformuläret mäta det som det avsåg att mäta 
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(Polit och Beck, 2013). Men med anledning av några föräldrars kommentarer i fritext, 
finns dock skäl att misstänka att de besvarat åtminstone någon fråga i frågeformuläret 
utifrån ett föräldraperspektiv, vilket sänker reliabiliteten på aktuell fråga (Trost, 2012). 
Den aktuella frågan är fråga 1, på vilken flera föräldrar svarat i termer av hur de själva 
upplevt vårdpersonalen. Trots misstanken ses resultatet intressant då det visar att det 
inte nödvändigtvis råder kongruens mellan barns och föräldrars uppfattning av 
situationen. 
 
Vidare har frågeformulärets frågor och svarsalternativ visat sig försvåra jämförelse 
mellan barns svar samt mellan barn och föräldrars svar. Exempelvis ombads 
respondenterna besvara ett påstående med “hur ofta” varvid ansvaret att definitionen av 
“hur ofta” lämnas över till respondenten. Det faktum att adverbet “ofta” betyder olika 
för olika individer innebär att svaret som erhålls blir godtyckligt (Trost, 2012) samt 
försvårar vid jämförelse av två eller fler respondenters svar (Polit & Beck, 2013; Trost, 
2012). 
 
Utifrån Polit och Becks (2013) definition av extern validitet diskuteras huruvida 
studiens resultat är generaliserbart. Begränsningar i studien har identifierats och 
innefattar bland annat metod för urval, låg svarsfrekvens samt mätinstrumentets 
begränsningar där viss tolkning behövt göras för att besvara studiens syfte. Med 
anledning av frågornas och svarsalternativens beskaffenhet kan inga generella slutsatser 
dras (Hansagi & Allebeck, 1994; Polit & Beck, 2013) gällande barn och föräldrars 
uppfattning om barns delaktighet. Det begränsade antalet respondenter samt det faktum 
att studien var koncentrerad till ett fåtal verksamheter inom en klinik under en 
begränsad tidsperiod sänker den externa validiteten och omöjliggör en generalisering av 
resultatet (Polit & Beck, 2013). 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka barn och föräldrars uppfattning om 
barns delaktighet i vården. I resultatdiskussionen förs ett resonemang kring studiens 
resultat utifrån förutsättningar för delaktighet samt barns och föräldrars upplevelse av 
delaktighet, i relation till tidigare forskning. Vidare diskuteras samstämmighet mellan 
barn och föräldrars upplevelser utifrån den aktuella vårdsituationen, även detta i relation 
till tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras olika teorier kring resultatet, inklusive 
faktorer som kan ha påverkat resultatet. Vid tolkning av resultatet har hänsyn tagits till 
Shiers delaktighetsmodell (2001). 
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Resultatet visar att majoriteten av barnen upplevt vårdpersonalen som snäll, trevlig, 
lyhörd och hjälpsam, vilket överensstämmer med tidigare svenska studier (von 
Zweigbergk & Lindberg, 2011; von Zweigbergk, 2012). Enligt Sjöberg, Nygren, 
Arvidsson och Svedberg (2015) och Coyne et al. (2006b) är dessa egenskaper hos 
vårdgivaren förutsättningar för trygghet, vilket i sin tur är en förutsättning för 
delaktighet. Förutom vårdpersonalens attityder och bemötande är kommunikation, 
information och förberedelse inför procedurer grundförutsättningar för såväl trygghet 
som delaktighet (Coyne et al., 2006b; Coyne & Gallagher, 2011). I föreliggande studie 
har såväl barn som föräldrar i fritext uppgett att information och vetskap om vad som 
skulle hända under besöket skapade en känsla av trygghet för barnet. Att de flesta barn 
uppgett att de erhållit och förstått given information är överraskande då tidigare 
forskning visar att barn ofta upplever att de inte får tillräckligt med information samt att 
de har svårt att tillgodogöra sig informationen (Coyne & Callagher, 2011; Lambert et 
al., 2013; von Zweigbergk och Lindberg, 2011). Den vanligaste orsaken som anges är 
att vårdpersonalen använder sig av ett komplicerat språk innehållande medicinska 
termer (Coyne & Callagher, 2011; Lambert et al., 2013). I en studie av Lambert (2013) 
uppgav barn att sjuksköterskans uppgift bland annat var att förmedla den information 
som läkaren försummat att ge dem samt att sjuksköterskan ofta översatte det som 
läkaren sagt så att barnen skulle förstå. Det faktum att barn, som besökt öppenvården i 
föreliggande studie, har träffat sjuksköterskor skulle kunna förklara varför samtliga barn 
förstod given information. Att barn fått och förstått given information, upplevt sig 
trygga, att tiden tillsammans med vårdpersonalen upplevts som tillräcklig samt att 
ingenting upplevts som pinsamt tyder på gynnsamma förutsättningar för delaktighet. 

Enligt Coyne et al. (2006b), Coyne och Gallagher (2011) samt Sjöberg et al. (2015) 
ökar barns delaktighet då barn ges möjlighet att skapa en relation till vårdpersonal eller 
då vårdpersonalen är känd för barnet sedan tidigare. I föreliggande studie har de flesta 
barn besvarat frågeformuläret i anslutning till ett mottagningsbesök. Sannolikheten att 
vårdpersonalen varit känd för barnet kan därför ses som hög, vilket skulle kunna 
förklara varför majoriteten av barn upplevt att de fick uttrycka åsikter och att deras 
åsikter togs i beaktande. Enligt Coyne et al. (2006b) är hög arbetsbelastning, stress hos 
vårdpersonal och bristande kontinuitet faktorer som inverkar negativt på barns 
möjlighet att lära känna vårdpersonal, vilket i förlängningen inverkar negativt på barns 
möjlighet till delaktighet. Ett antagande är därför att resultatet hade sett annorlunda ut 
om fler svar från slutenvården erhållits. Bland annat skiljer sig dessa verksamheter 
personalkontinuitet åt. 

För att artikel 12 i Barnkonventionen (SÖ 1990:20) ska omsättas i praktiken räcker det 
inte att enbart lyssna på barnet. Barn ska också uppmuntras till att uttrycka sina åsikter 
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och deras åsikter ska beaktas (Shier, 2001). Vidare anser Husted och Husted (Scotto, 
2013) att barnets behov ska styra vårdinnehållet samt att barnet ska involveras i sin vård 
och inte enbart agera passiv mottagare av vården. Resultatet visar att 11 av 19 barn 
upplevt att de fått ge uttryck för sina åsikter i olika vårdsituationer såsom undersökning, 
behandling och provtagning. Flera av barnen gav också exempel på situationer och på 
vilket sätt deras åsikter tillmättes betydelse. Dock uppgav fem barn att de inte fått ge 
uttryck för sina åsikter i en eller flera vårdsituationer. Majoriteten av dem var yngre 
barn, 10-13 år. Liknande resultat ses i tidigare studier, vilka har visat att äldre barn 
generellt upplever sig mer delaktiga än yngre barn i olika sjukvårdssammanhang 
(Coyne et al., 2006b; Lambert et al., 2013; von Zweigbergk & Lindberg, 2011). 
Däremot anser barn själva att deras ålder inte ska vara avhängigt deras möjlighet till 
delaktighet och att vårdpersonal alltid bör efterfråga deras åsikt (Coyne & Kirwan, 
2012). En annan möjlig orsak till varför yngre barn uppger lägre delaktighet kan enligt 
Strandholdt Andersen och Dolva (2015) vara att yngre barn saknar erfarenhet av att 
delta i beslutsfattande i vården och därmed kan ha svårt att föreställa sig alternativa 
lösningar i olika situationer. Bristen på erfarenhet gör att barn anpassar sig till beslut 
tagna av föräldrar och vårdpersonal och blir osäkra på sin egen beslutsfattarförmåga 
samt kompetens att ge alternativa förslag (Strandholdt Andersen & Dolva, 2015).  

För att möjliggöra barns delaktighet bör vårdpersonalen, enligt Shier (2001), dels 
erkänna och acceptera att det finns hinder för barns delaktighet såsom ålder, 
personlighet, språk och tidigare upplevelse av att ha blivit ignorerad, men också försöka 
överbrygga dessa hinder. I en studie av von Zweigbergk och Lundberg (2011) framkom 
att barn inte alltid visste vad de skulle fråga vårdpersonalen om och att vårdpersonalens 
stöd i form av vägledning i samtalet var viktigt för att deras åsikt skulle synliggöras. 
Detta bekräftas av bland annat Runeson (2001) och Coyne och Gallagher (2011) som 
menar att vårdpersonalens beteende och attityder i många avseenden är avhängigt 
huruvida barnet får lov att komma till tals. Kerstis, Larsson, Lindberg, Sjöberg & 
Söderbäck (2010) framhåller även vikten av kompetens och verktyg för att kunna att 
arbeta och samtala med barn på ett sätt som hjälper barnet att uttrycka sina åsikter, 
vilket överensstämmer med regeringens skrivelse barnpolitiken – en politik för barnets 
rättigheter (Skr 2007/08:111) som gör gällande att verksamheter som riktar sig till barn 
ska ha system för att utveckla och möjliggöra barns delaktighet. Vidare ska 
verksamheten tillhanda fortbildning om barnkonventionen för de yrkesgrupper som 
arbetar med barn samt system för att utvärdera hur barnkonventionen efterlevs (Skr 
2007/2008:111). Detta för att alla barn ska ges samma möjlighet till delaktighet.  

På motsvarande sätt har föräldrars attityder och agerande betydelse för huruvida barn 
ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och att dessa tillmäts betydelse. Enligt Coyne et al 
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(2006b), Coyne och Gallagher (2011) samt Lambert et al (2013) kan föräldrars attityder 
och agerande endera underlätta eller begränsa barnets möjligheter till delaktighet. Enligt 
patientlagen (SFS 2014:821) ska barn vara primära mottagare av information. I 
föreliggande studie uppgav 12 av 19 barn att vårdpersonalen pratat lika mycket med 
dem som med deras förälder. Samtidigt svarade närmare hälften av barnen att de fick 
minst talutrymme när de fick rangordna vilka som pratat mest respektive minst under 
sjukhusbesöket. Två äldre barn, 16 år, uttryckte att de fick ett stort talutrymme i 
förhållande till vårdpersonal och föräldrar medan de yngre barnen upplevde att de hade 
mindre talutrymme. Tidigare studier visar att barn ofta intar en marginaliserad roll i 
vårdsituationer och stängs ute från samtal mellan vårdpersonal och föräldrar (Coyne et 
al., 2006b). Enligt Coyne et al. (2006b) och Lambert et al. (2013) tenderar vårdpersonal 
att, i större utsträckning, samtala med äldre barn och ju yngre barnen är desto mer riktar 
vårdpersonalen information och dialog till föräldrarna. I en studie av von Zweigbergk 
och Lindberg (2011) uppgav barnen att vårdpersonalen ofta inledde samtalet med dem, 
men att deras föräldrar avbröt och övertog den dialog som upprättats mellan barn och 
vårdpersonal. I vissa fall övergick talutrymmet helt till föräldern och barnet förblev tyst 
(von Zweigbergk & Lindberg, 2011). I föreliggande studie uppgav omkring hälften av 
barnen att de pratade mindre än sin föräldrar och av dessa var en majoritet yngre barn. 

Tidigare forskning har visat att det inte nödvändigtvis föreligger samsyn när det gäller 
barns delaktighet i vården (Byczkowski et al., 2010; Garth & Aroni, 2003; Mah et al., 
2006). I resultatet kan skönjas viss diskrepans mellan barn och föräldrars svar när det 
handlar om vårdpersonalens bemötande. Av svaren på frågeformuläret framgår att det 
var fler föräldrar än barn som upplevde att vårdpersonalen gav trygghet. Bristen på 
överensstämmelse kan ses som ett uttryck för föräldrars svårighet att tolka och skatta 
barns känslor, vilket även setts i tidigare studier där föräldrar underskattar barnets oro 
inför exempelvis en procedur (Runeson et al., 2007). Vidare finns tendenser som pekar 
på att barn och föräldrar har skilda uppfattningar gällande huruvida barns åsikter 
efterfrågats och tillmäts betydelse. Följande illustrerar ett exempel. Barn i ålder 10-13 
år, uppgav att vårdpersonal ej bett om lov eller efterfrågat barnets åsikter i samband 
med en vårdprocedur, medan föräldern var av en annan uppfattning, det vill säga att 
barnet blivit tillfrågat. Trots att det inte, utan förbehåll, går att säga att yngre barns svar 
och föräldrars svar i större omfattning saknar samstämmighet har fyra barn- och 
föräldrapar uppfattat den specifika vårdsituationen olika. Resultatet står därmed i 
kontrast till en tidigare studie, i vilken varken variabler som ålder eller kön påverkade 
graden av samstämmighet mellan föräldrar och barns uppfattning om barns delaktighet 
(Byczkowski et al. (2010). Vidare angav två föräldrar att det inte fanns behov av att 
tillfråga barnet eller ta del av barnets åsikter då barnet var en van patient eller då det 
rörde sig om ett rutinmässigt besök. I ett fall uppgav en flicka att hon hade fått tala om 
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hur hon ville sitta så att det skulle kännas bra, medan föräldern uppgav att det inte hade 
varit aktuellt för barnet att uttrycka en åsikt. Även detta exemplifierar hur föräldrar och 
barn inte alltid ser och uppfattar situationer på samma sätt eller fäster vikt vid samma 
saker (Söderbäck, 2010; Söderbäck, Coyne & Hardner, 2011). Utifrån några föräldrars 
fritextsvar finns även anledning att misstänka att en del föräldrar besvarat åtminstone 
någon fråga utifrån sitt eget perspektiv. Trots att syftet var att erhålla föräldrars 
barnperspektiv, det vill säga hur föräldrar tror att barnet upplevt situationen, är denna 
aspekt av resultatet intressant då det visar att föräldrar kan ha svårt att bortse från sina 
egna uppfattningar och sitt eget perspektiv, även då barnets perspektiv efterfrågas. Vid 
utvärdering av barnsjukvård efterfrågas nästan uteslutande föräldrars barnperspektiv 
(Byczkowski et al., 2010; von Zweigbergk, 2012). En förutsättning för en barncentrerad 
vård är emellertid att barn själva deltar i utvärderingen av vården (Söderbäck, 2010) och 
först när barns åsikter genomsyrar barnsjukvården anser Shier (2001) att 
barnkonventionens artikel 12 efterlevs. 

Konklusion och implikation 

I föreliggande studie undersöktes barns delaktighet i vården utifrån barnets perspektiv 
samt utifrån föräldrars barnperspektiv. Resultatet talar för gynnsamma förutsättning för 
delaktighet i de aktuella vårdsituationerna. Barn och föräldrar delade uppfattningen om 
att barn fått och förstått given information. Föräldrarna ansåg att kommunikationen 
främst riktades till barnen, medan barnen ansåg att kommunikationen, i lika stor 
utsträckning, riktades till barn och förälder. Yngre barn uppgav att vårdpersonal inte 
efterfrågat barnets åsikter i samband med en vårdprocedur, medan föräldern var av 
uppfattning att barnet blivit tillfrågat. Yngre barn uppgav även att de fick mindre 
talutrymme samt, i mindre omfattning, blev tillfrågade om sitt mående jämfört med 
äldre barn. Dock tycks barns åsikter, oavsett ålder, tillmätts lika stor betydelse. 
Resultatet visar att barn och föräldrar ser på situationer med olika ögon och inte 
nödvändigtvis delar uppfattningar om vad som är viktigt i vårdsituationer. Det faktum 
att barns uppfattning om delaktighet inte helt överensstämmer med förälderns 
uppfattning samt att föräldrar kan ha svårt att frångå sitt eget perspektiv visar på vikten 
av att efterfråga barns uppfattning och inte enbart förlita sig på föräldrars utsagor, 
varken i vårdsituationer eller vid utvärdering av vårdkvalitet. En förhoppning är att 
studien bidragit till att främja barns delaktighet i vården genom att barn själva fått 
möjlighet att utvärdera sin vård samt att studien mynnat i reflektion hos den enskilda 
vårdgivaren kring sin egen roll och syn på barns delaktighet i vården. Genom att låta 
barn delta i utvärdering av vården erhålls även information om verksamhetens styrkor 
och svagheter gällande barns delaktighet i vården, något som kan användas i 
verksamhetens kvalitetsarbete och på sikt bidra till att barnkonventionen och gällande 
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lagar efterlevs. Mer forskning behövs för att kartlägga barns uppfattning om delaktighet 
i vården. Även yngre barns uppfattning bör kartläggas. Det hade varit intressant att 
jämföra barns och föräldrars uppfattning för att utröna om det finns signifikanta 
skillnader mellan barn och föräldrars svar samt om det finns ett samband mellan 
upplevd delaktighet, talutrymme, bemötande och barns ålder och kön. Önskvärt är även 
att barns delaktighet inom slutenvård, primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin 
kartläggs.  
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B 

BARNENKÄT          

 

 

 

 

Barn har rättigheter enligt barnkonventionen och det gäller även inom sjukvården. Därför är 

det viktigt att vi som är vuxna lyssnar på dig och tar hänsyn till dina önskemål när du är på 

besök i sjukvården. Dina svar hjälper oss att göra sjukvården bättre för barn.  

 

 
 

Jag har fått information om studien och vill delta   Ja □   
 
 

 

Jag är:     □ Flicka     □ Pojke     Ålder ______ 
 

Jag besökte: (fyll i mottagningens namn eller avdelning t ex allergimottagningen, 

diabetesmottagningen eller avdelning 74)   ________________________________________ 

 

  

 

1. När du träffade vårdpersonal senast på mottagningen eller på sjukhuset, 

så... (du kan kryssa i fler rutor om du vill) 
  

□ var de snälla   □ lyssnade de på mig     □ var de hjälpsamma 

□ var de otrevliga   □ kände jag mig trygg     □ var de trevliga 

□ lyssnade de inte på mig □ brydde de sig inte om mig    □ var de stressade 

            □ tog de inte mig på allvar 
 

Jag tycker att  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Frågade vårpersonalen hur du mådde eller hur det kändes? 
 

   □ Ja, de frågade hela tiden      □ Ja, de frågade ibland  □ Nej, de frågade inte alls 

 

Jag tycker att  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  

 



 

3. Förklarade vårdpersonalen för dig vad som skulle hända under besöket? 
 

            □ Nej, men de förklarade för min förälder (eller annan vuxen som var med) 

□ Ja, men jag förstod inte allt    

□ Ja, och jag förstod allt de sa    

 

Jag tycker att   ______________________________________________________________   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   

 

 

4. Frågade vårdpersonalen om det var okej om de fick undersöka dig? (t.ex. 

om de fick dra upp tröjan, sticka en nål i armen, ta blodtryck). 
 

□ Ja               □ Nej               □ Inte alla               □ Kommer inte ihåg 

 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Var det något som var pinsamt vid besöket? 
 

□ Ja   □ Nej 

  

Om du svarat ja, vad var pinsamt?   _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Pratade vårdpersonalen mest med dig eller med din förälder (eller med 

annan vuxen som var med)? 
 

□ Mest med mig  

□ Mest med föräldern (annan vuxen som var med)  

□ Lika mycket med mig och föräldern (eller annan vuxen) 

 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

7. Vem pratade mest under samtalet? 

Sätt (1) för den som pratade mest, (2) för den som pratade näst mest och 

(3) för den som pratade minst 
 

□ Jag 

□ Vårdpersonalen 

□ Föräldern (annan vuxen som var med) 

 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Ville du ha mer egen tid med vårdpersonalen? 
 

□ Ja, jag ville ha mer tid med vårdpersonal utan min förälder 

□ Jag är nöjd med den tid jag fick 

 

 

  

9. Fick du säga hur du tyckte vårdpersonalen skulle göra vid: 
 

Undersökningen:  □ Ja    □ Nej  

□ Kommer inte ihåg  □ Har inte gjort någon undersökning

   

Provtagningen:  □ Ja     □ Nej  

□ Kommer inte ihåg  □ Har inte tagit prover 

 

Behandlingen:  □ Ja    □ Nej 

□ Kommer inte ihåg  □ Har inte fått behandling 

 

Om du har svarat ja, vad fick du säga till om   _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

10.    Är det någon av frågorna i denna enkät som var svår att förstå? 

 

□ Ja, vilken? _____ 

□ Nej 

 

Är det något annat du vill berätta, skriv här   ______________________________________   

__________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

FÖRÄLDRAENKÄT     F

        
 

Barn och ungdomar har rättigheter enligt barnkonventionen och det gäller även inom 

sjukvården. Därför är det viktigt att vi som är vuxna lyssnar på ditt barn och tar hänsyn till 

ditt barns önskemål när ni är på besök i sjukvården. Dina svar hjälper oss att göra 

sjukvården bättre för barn och ungdomar.  

 

 

 

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien och jag samtycker till att jag 

och mitt barn deltar i studien.     Ja □ 

 

 

 

Jag är:     □ Kvinna      □ Man     Ålder ____ 
 

Vi besökte: (fyll i mottagningens namn eller avdelning t ex allergimottagningen, 

diabetesmottagningen eller avdelning 74)  _________________ 

 

 

1. När du och ditt barn träffade vårdpersonal senast på mottagningen eller 

på sjukhuset så... (du kan kryssa i fler rutor om du vill) 

 

□ var de snälla           □ fick de mitt barn att känna sig trygg         

□ var de otrevliga               □ brydde de sig inte om mitt barn            

□ lyssnade de inte på mitt barn         □ var de hjälpsamma     

       □ tog de inte mitt barn på allvar          □ var de trevliga                                      

□ lyssnade de på mitt barn                  □ var de stressade 
 

Jag tycker att  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   

 

 

2. Frågade vårdpersonalen hur ditt barn mådde eller hur ditt barn kände 

sig? 
 

□ Ja, de frågade flera gånger □ Ja, de frågade ibland  □ Nej, de frågade inte alls 
 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

3. Förklarade vårdpersonalen för ditt barn vad som skulle hända under 

besöket? 

 

□ Nej, men de förklarade för mig   □ Ja, men jag tror inte att mitt barn förstod allt   

□ Ja, och jag tror mitt barn förstod allt de sa 

 

Jag tycker att _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   

 

 

4. Frågade vårdpersonalen om det var okej om de fick undersöka ditt barn 

(t.ex. om de fick dra upp tröjan, sticka en nål i armen, ta blodtryck). 

□ Ja □ Nej          □ Inte alla   □ Kommer inte ihåg 
 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

  

5. Tror du att ditt barn upplevde att något var pinsamt vid besöket? 

□ Ja  □ Nej 

  

Om du svarat ja, vad tror du upplevdes som pinsamt   _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

6. Pratade vårdpersonalen mest med ditt barn eller med dig? 
 

□ Mest med mitt barn  

□ Mest med mig  

□ Lika mycket med mitt barn som med mig 

 

Jag tycker att   ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Vem pratade mest under samtalet? 

Sätt (1) för den som pratade mest, (2) för den som pratade näst mest och 

(3) för den som pratade minst 
 

□ Mitt barn    

□ Vårdpersonalen 

□ Jag 

 

Jag tycker att   _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  

 

8. Tror du att ditt barn ville ha mer egen tid med vårdpersonalen? 
 

□ Ja, han/hon ville nog ha mer tid med vårdpersonalen 

□ Nej, mitt barn var nog nöjd med den tid han/hon fick 

 

 

  

9. Fick ditt barn säga hur han/hon tyckte att vårdpersonalen skulle göra vid: 
 

Undersökningen:  □ Ja  □ Nej  

□ Kommer inte ihåg □ Ej aktuellt   

 

Provtagningen:  □ Ja   □ Nej  

□ Kommer inte ihåg  □ Ej aktuellt 

 

Behandlingen:  □ Ja  □ Nej 

□ Kommer inte ihåg  □ Ej aktuellt 

 

 

Om du har svarat ja, vad fick du säga till om   _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________            

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

      

 

 



 

 

 

10.    Är det någon av frågorna i denna enkät som du tror att ditt barn tycker 

är svår att förstå? 

 

□ Ja, vilken? _____ 

□ Nej 

 

Är det något annat du vill berätta, skriv här:  ______________________________________    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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