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barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

och deras familjer



Att få delta i undersökningar om psykisk hälsa – en rättvisefråga

Under senare år har barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige 
uppmärksammats både i forskning och i media. I undersökningar 
av psykisk hälsa har man ofta uteslutit barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning som har svårt att svara på formulär. Vi vet 
därför inte mycket om psykiska problem hos barn och ungdomar med 
funktionshinder. I det här programmet vill vi studera hur psykiska 
problem och psykisk hälsa utvecklar sig över tid hos barn och ungdomar 
som har funktionsnedsättningar genom att anpassa sättet vi frågar till 
barnens förutsättningar.

Frånvaron av psykiska problem är inte det samma som att ha god 
psykisk hälsa

Att ha psykisk hälsa beskrivs ibland som att man inte har psykiska 
problem. Men psykisk hälsa kan också beskrivas som något som barnet 
är eller upplever. Vi tror att andra tecken på god psykisk hälsa är att man 
aktivt deltar i vardagsaktiviteter och att man upplever välbefi nnande. I det 
här programmet vill vi studera hur barns delaktighet i vardagen är kopplat 
till om man upplever psykiska problem både för stunden här och nu och 
i längden. Vi vill därför fråga barn och ungdomar en gång per år under 
fyra år om de upplever psykiska problem och hur delaktiga de känner sig 
i sitt vardagsliv. Det är då möjligt att följa utvecklingen både av psykiska 
problem och delaktighet över tid för att se om och hur psykiska problem 
och delaktighet påverkar varandra. Sådan kunskap gör det lättare att 
åtgärda problem tidigt.

Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och 
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Illustration av de olika stegen i att forska kring barn och 
föräldrars delaktighet
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Delaktighet och psykiska problem påverkas både av miljön och 
hur man är som person

Tidigare forskning har visat att både psykiska problem och delaktighet 
påverkas av den miljö barnet har både hemma i familjen, i skolan och på 
fritiden. Delaktighet och psykiska problem kan också påverkas av barnets 
förmågor t ex om barnet har svårt att kommunicera, förstå eller röra sig. 
Vi vill därför fråga både barn och ungdomar själva och deras föräldrar 
om familjen, skolan och fritiden. Vi vill också fråga om typ och grad av 
funktionsnedsättningar som barnet har.

Barn och familjer som deltar aktivt i sin habilitering mår bättre

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer kan 
med fungerande stöd och insatser leva ett så bra liv som möjligt. Tidigare 
forskning har visat att när barn och familjer upplever att de aktivt kan delta 
i att utforma och genomföra de insatser som man beslutat om i samarbetet 
med habiliteringen så mår familjen bättre och barnen fungerar bättre i 
vardagen. Vi vill därför undersöka om man kan påverka föräldrars och 
barns delaktighet i habiliteringsarbetet genom att ändra hur man arbetar 
med de olika stegen. I detta arbete ska barn och föräldrar själva vara 
delaktiga i vad man vill förändra i arbetet och hur man går tillväga för att 
genomföra förändringen.

Samproducerad forskning innebär att barn och föräldrar kan 
påverka alla steg i forskningen

För att forskning om psykisk hälsa och delaktighet ska vara meningsfull 
för de barn, ungdomar och familjer som forskningen gäller är det viktigt 
att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar 
fi nns med i planering och genomförande av forskningsprogrammet. Det 
gäller alla steg i arbetet - att utforma vad man ska forska om i samarbetet 



mellan habiliteringspersonal och föräldrar, att utforma åtgärder som ska 
förbättra samarbetet, att utforma hur man ska utvärdera om samarbetet 
förändras, att tolka de resultat av åtgärderna som utvärderingen visar 
samt att ”saluföra resultaten”. I det här programmet kommer vi att ha 
referensgrupper av forskare, ungdomar, föräldrar och personal som 
samarbetar i alla steg. 

Programmet har två delar

I det här forskningsprogrammet fi nns två olika delar. En del handlar om 
att vi vill följa barn och ungdomar med funktionsnedsättningar under fem 
år för att studera hur deras psykiska problem och delaktighet i vardagen 
ser ut både vid en tidpunkt och hur psykiska problem och delaktighet 
förändras över tid. De andra delen handlar om att se om vi kan öka 
barn och föräldrars delaktighet i habiliteringsarbetets olika steg från 
kartläggning av barnets funktionsnedsättning och fungerande i vardagen 
till utvärdering av de insatser man gör för barnet och familjen

Programmets två delar hör ihop

Vi tror att man till viss del kan påverka barns upplevda psykiska problem 
och delaktighet i vardagen genom att:

• barn och föräldrar lär sig förstå hur man kan förhålla sig till barnets 
funktionsnedsättning i vardagen. Det kräver att personalen arbetar på 
ett sätt som ökar föräldrars kunskaper

• barn och föräldrar lär sig hur man på bästa sätt kan ta hjälp av 
habiliterings stöd

I programmet frågar vi därför föräldrar om hur de upplever habiliteringen 
både när vi följer barns psykiska problem och delaktighet över tid och 
när vi försöker öka barn och föräldrars delaktighet i habiliteringsarbetet 

genom olika åtgärder. Vi vill veta om de föräldrar och barn som känner sig 
mycket delaktiga i habiliteringsarbetet och är de föräldrar och barn som 
upplever få psykiska problem och hög delaktighet.

Att följa barn och ungdomar under fem år

I den här delen av programmet har forskarna redan bestämt vilka frågor 
som ställs till barnen utifrån vad tidigare forskning sagt att det är viktigt att 
fråga om. Barnen och ungdomarna samt deras föräldrar får samma frågor 
en gång per år i fem år. Frågorna gäller psykiska problem, delaktighet och 
välbefi nnande. Barnen och ungdomarna får också frågor om sin skolmiljö 
samt om hur de umgås med kamrater. För att även barn och ungdomar 
med gravare funktionsnedsättningar ska kunna fråga kommer forskare 
som utbildats i att använda bilder och tecken som stöd att intervjua 
barnen. Intervjuerna sker antingen hemma, i skolan eller på habiliteringen. 
Föräldrarna får också svara på frågor om sitt barn och sin familj. Frågorna 
handlar om barnets eventuella psykiska problem och delaktighet i 
vardagen. Föräldrarna får också svara på frågor om hur de upplever sin 
familjesituation samt hur de upplever samarbetet med och stödet från 
habiliteringen. Familjen kan välja att svara på frågorna på nätet, på papper 
i samband med att barnet intervjuas eller genom telefonintervju. 

Att öka barns och föräldrars delaktighet i habiliteringsarbetet oli-
ka steg

Den här delen av programmet bygger på samproduktion där ungdomar, 
föräldrar och habiliteringspersonal samarbetar med forskarna genom alla 
steg i forskningen. Barn, föräldrar och personal vid Habiliteringar i fyra 
olika län ingår. Samarbetet handlar om hur barn och föräldrars delaktighet 
i habiliteringsarbetets olika steg kan utvecklas. Som ett första steg i detta 
arbete gör forskarna en genomgång av vad forskningen tidigare visat 
vara viktigt för barn och föräldrars delaktighet. Som ett andra steg komer 
forskarna att genomföra gruppsamtal (sk fokusgrupper) med ungdomar, 
föräldrar och habiliteringspersonal för att ta reda på vad de anser vara 
viktigt för att ungdomar och föräldrar ska känna sig delaktiga i arbetet. 
I ett tredje steg utformas och prövas åtgärder för att öka delaktigheten 
baserat på tidigare forskning och vad ungdomar, föräldrar och personal 
tycker är viktigt. Vad ungdomar, föräldrar och personal bestämmer att 
man vill förändra kan variera mellan länen. Hur man utvärderar om en 
förändring skett kommer att variera beroende på vad man bestämt.


