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Background: Young adults undergo a phase in life when they try to become independent 

individuals and are expected to take responsibility. The transition to adult life, cause hardship for 

all young adults, but with concurrent mental illness this transition can be more complicated. The 

young adults may need support from their parents in connection with care. Aim: The aim of this 

study was to describe nurses' perceptions of parental participation in the care of young adults 

with mental illness. Method: To describe the perceptions of a phenomenon, qualitative 

interviews with a phenomenographic approach were conducted. The interview texts were 

analyzed into five description categories and 10 perceptions. In the study, eight nurses were 

interviewed. Results: The result shows that parental participation in the care is based on the 

young adult's decision. The degree of involvement is entirely dependent on the nurses' 

involvement and the extent to which parents participate. The concept of participatory perception 

of nurses consists of information. Conclusion: More account should be taken of the young 

adult's level of maturity rather than the chronological age in improving care. 
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Inledning 

Primärvården såväl som slutenvården möter unga vuxna med psykisk ohälsa. Den psykiska 

ohälsan har ökat bland unga vuxna (Socialstyrelsen 2010b). Psykisk ohälsa kan komma tidigt i 

livet och varje år behandlas ungefär 52000 patienter i slutenvården för psykiska sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2010a).  

 

Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem till dess barnet är 18 år eller 

dessförinnan ingår äktenskap (Föräldrabalk SFS 1949:381).  Vårdnad är ett rättsligt begrepp för 

det personliga förhållandet mellan ett barn och dess förälder. En vårdnadshavare är vanligtvis 

också förmyndare över barnet. Efter 18 års ålder är de myndiga och kan ingå civilrättsliga avtal 

(Nationalencyklopedin, 2004). 

 

Inom slutenvården anses individen vuxen vid 18 års ålder och ansvaret går automatiskt över från 

en vårdgivare till en annan. Den nuvarande fixa åldersgränsen i vården är inte anpassad efter 

patientens psykiatriska problem och psykosociala situation. Följden kan bli att den psykiska 

ohälsan förvärras (Västra Götalandsregionen [VGR], 2002). Förändringarna i samhällsstrukturen 

gör att ungdomstiden har sträckts ut under senare år. Ungdomar bor hemma längre, vilket gör att 

frigörelseprocessen från föräldrarna försenas. Detta gör att föräldrarnas betydelse för den unge 

vuxne är minst lika viktig, även då personen är äldre än 18 år.  

 

Utifrån kompetensbeskrivningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a; 2008b) beskrivs att 

specialistsjuksköterskor såväl distriktssköterskor såsom psykiatrisjuksköterskor skall arbeta 

utifrån ett holistiskt perspektiv och utforma omvårdnaden utifrån patientens och närståendes 

behov och deras livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a; 2008b). Föräldrarnas 

fortsatta engagemang och stöd till deras barn i detta skede av livet får inte förringas. I denna 

studie undersöks hur sjuksköterskor uppfattar föräldrars delaktighet i vården av unga vuxna med 

psykisk ohälsa. 

Bakgrund 

Övergången till vuxenlivet innebär påfrestningar som kan öka risken för utveckling av psykisk 

ohälsa (VGR, 2007). Unga vuxna (18-25 år) är i en fas i livet där de försöker att bli självständiga 

från familjen. I samband med sjukdom kan de bli beroende igen av föräldrarna.  När vuxna barn 

är sjuka kan det skapas en onormal situation för föräldrarna och sjukvårdspersonalen. Unga 

vuxna har laglig rätt att själva ta beslut om den medicinska vården och har rätt att exkludera 

föräldrarna från sådan information men samtidigt har de liten erfarenhet av att ta sådana beslut 

självständigt. Föräldrarna å andra sidan har ingen laglig rätt till information angående vård och 

behandlig utan samtycke från deras son eller dotter. Ett bra samarbete mellan patienten, 

föräldrarna och sjuksköterskorna är nödvändigt för att klara av att vårda unga vuxna (Grinyer, 

2004). Familjer stöter på hinder och svårigheter när deras tonåringar blir vuxna, men 

svårigheterna blir mer påtagliga när deras barn har en psykisk sjukdom. Psykiska sjukdomar är 

associerat med klart försämrad förmåga att klara sig i hemmet, i skolan och ute i samhället. 
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Familjens ängslan över deras barns beslut förvärras när lagen har bestämt att individen vid 18- 

års ålder är mogen att ta sådana beslut. Föräldrarna upplever inte att deras barn har den 

erfarenheten eller den kompetensen att fatta sådana beslut (Jivanjee, Kruzich & Gordon, 2008). 

Beroende på ålder och individuella skillnader i utvecklingen avseende kognitiv, emotionell, 

biologisk och social förmåga mellan tonåringar, så bör vården anpassas utifrån dessa med 

hälsofrämjande insatser (Singleton, 2007). Föräldrarna riskerar att bli utestängda från den unge 

vuxnes professionella nätverk, såvida den unge vuxne inte bjuder in dem. Den unge vuxne har 

svårt att föreställa sig fördelarna med familjens involvering. För det mesta är föräldrarna mycket 

engagerade och vill samarbeta kring den unge vuxne (Lorenz, 2010). 

Tonårstidens strävan till självständighet 

De förändringar som hör samman med ungdomens utveckling till vuxen påverkar deras sociala 

relationer. Relationen till familjen kännetecknas av en önskan att behålla sina band till 

föräldrarna samtidigt som behovet av självständighet och en egen identitet ökar. Strävan efter 

självständighet rör framförallt relationen till föräldrarna. Till det yttre kan det verka som om 

tonåringen är helt oberoende av sina föräldrar och tar till och med avstånd ifrån dem, men det 

psykologiska beroendet är fortfarande ofta stort. Det finns tre olika aspekter på självständighet. 

Den första handlar om känslomässig självständighet i nära relationer, främst till föräldrarna. Den 

andra handlar om förmågan att fatta beslut och verkställa dem. Den tredje handlar om 

värderingsmässig självständighet, där individen skall utveckla normer för t.ex. moral och politik. 

Ur ett historiskt perspektiv är ungdomstiden en allt längre fas i livet. Tonåringar blir alltmer kvar 

i en föräldrar-barn-relation och tar inte fullt ansvar för sitt eget liv (Erling & Hwang, 2001). Det 

är inte förrän i slutet av 20-årsåldern som de flesta anser sig vara vuxna. Unga vuxna använder 

mer individualiserande egenskaper för vuxenlivet, tar ansvar för egna handlingar och är 

finansiellt självständiga. Det finns några individer mellan 18- 25 år som anser sig vara vuxna, 

även om de befinner sig i minoritet. Eftersom framväxande vuxen ålder är en tid av 

experimenterande och prospektering, kan det också vara en tid av instabilitet och osäkerhet. 

Bristen på roller och ansvar, tillsammans med sökandet efter identitet, kan leda till en känsla av 

ambivalens och ett ökat riskbeteende. Då unga vuxna befinner sig i en tid då de försöker separera 

sig från sina föräldrar, kan detta upplevas som en smärtsam process (Nelsen & McNamara Barry, 

2005). Resultatet från en studie av Frank, Pirsch & Wright (1990) visar att ungdomar som 

upplever större närhet och trygghet till sina föräldrar uppvisar större självkänsla, ökat psykiskt 

välbefinnande samt större självständighet. 

Unga vuxna 

Begreppet ”emerging adulthood” används av Arnett (2007) för att beskriva den 

utvecklingsperiod som överbryggar tonåren till vuxenlivet. Under denna period skapar unga 

människor kapacitet och förmågor som är nödvändiga för att klara av övergången till vuxenlivet. 

”Emerging adulthood” är en benämning på en period i livet som har utvecklats under de senaste 

decennierna i industrialiserade samhällen, och varar från cirka 18 till 25 år. Vuxenlivet inträder 

senare i livet, vilket avspeglas i ett bredare deltagande vid högre utbildning och där giftermål och 

föräldraskap inträder senare i livet. Utvecklingsmässigt karakteriseras ”emerging adulthood” som 

en ålder av upptäcktsfärder i identiteten, ålder av instabilitet, den självfokuserade åldern, åldern 

då personen känner sig mitt emellan och åldern som ger möjligheter. Socialisering är bredast 
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inom ”emerging adulthood” i den meningen att det är när människor har mest frihet att själva 

besluta om hur de lever. ”Emerging adulthood” är den mest diversifierade och heterogena 

perioden i livet. Berry (2004) beskriver att åldern 18-25 år bör ses som en egen utvecklingsfas, 

olik både tonåren och vuxenåldern (Berry, 2004). Vid 18 år är personen enligt svensk lag vuxen, 

men emotionellt befinner sig unga vuxna ofta fortfarande i gränslandet mellan ungdom och 

vuxenliv (VGR, 2007).  

Inom svensk psykiatri används begreppet unga vuxna om personer från 16-25 år (VGR, 2005). 

Vid sökning av begreppet i Nationalencyklopedin (2004) återfinns begreppet inte.  Däremot 

beskriver Nationalencyklopedin unga personer där personen befinner sig i de övre tonåren eller 

tidig 20-årsålder. 

 

En lägesrapport av Socialstyrelsen (2010b) visar att under åren 1994 – 2005 kom unga vuxna i 

åldrarna 18 – 24 år att alltmer tydligt ses som en separat målgrupp med behov av särskilda 

insatser. Den psykiska ohälsan, uttryckt som andel av befolkningen som ansåg sig ha ett dåligt 

allmänt hälsotillstånd, ökade procentuellt mest i denna åldersgrupp vid jämförelser med andra 

åldersgrupper.  

Psykisk ohälsa 

Psykisk sjukdom är ett välavgränsat begrepp som innefattar väldefinierade sjukdomstillstånd. 

Psykisk sjukdom innebär en psykologisk eller beteendemässig förändring som innebär att 

individen har plågsamma symtom och/ eller fungerar sämre socialt. Psykisk ohälsa är ett mycket 

vagare begrepp och saknar en egentlig definition. I olika studier och sammanställningar ses 

därför olika definitioner. Psykisk ohälsa kan i vissa fall stå för enstaka symtom såsom 

sömnstörningar och nedstämdhet, i andra fall kan det betyda fullt utvecklade psykiatriska 

sjukdomar (Forsell & Dalman, 2004). 

 

Psykisk ohälsa är det främsta hälsoproblemet i åldrarna 1-44 år (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Det förekommer i olika former. Vanligt förekommande är kroppsliga besvär, som uppfattas ha 

psykisk grund såsom huvudvärk, yrsel och magont (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Psykisk 

ohälsa beskrivs som oönskade psykiska tillstånd. Individen kan besväras av tillstånd som 

uppfattas som psykiska såsom trötthet, oro eller irritation. Andra kan också besväras av det som 

inte individen störs av, som till exempel ett barns svårigheter att sitta still (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2006). Psykisk ohälsa som ett tillstånd ökar risken för allvarlig sjuklighet 

eller död i förtid. Tillstånd som inkluderas i begreppet psykisk ohälsa skall vara av psykisk 

karaktär, vara relativt vanliga, samt öka risken för allvarlig sjuklighet (Statens folkhälsoinstitut, 

2009).  

 

Under de senaste två decennierna har psykiska problem blivit vanligare bland ungdomar. Besvär 

i form av oro, nedstämdhet och sömnbesvär har ökat markant bland befolkningen men är mest 

uttalad i åldern 16-24 år. Det har även blivit vanligare att ungdomar vårdas på sjukhus för 

psykiska sjukdomar. Andelen 20–24-åringar som vårdats för depression dubblerades mellan 

1997 och 2007. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i gruppen unga vuxna oavsett 

familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus och föräldrarnas socioekonomi, Det är 

oklart varför psykisk ohälsa blivit vanligare bland ungdomar. Ungdomarnas livsvillkor har 
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försämrats betydligt. Idag har ungdomar svårare att få arbete efter grundskola och gymnasium än 

för tjugo år sedan. Samtidigt är det fler ungdomar som inte har någon sysselsättning d.v.s. som 

varken arbetar eller studerar. Hur detta påverkar hälsan är oklart (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Inåtvända och utåtvända psykiska problem är två inriktningar som nämns i samband med psykisk 

ohälsa hos barn. Inåtvända (internaliserade) problem innefattar symtom som ångest, depression, 

ätstörningar och andra psykosomatiska uttryck, samt självskade- och självmordsbeteende. 

Utagerande (externaliserade) problem är olika typer av beteende såsom trots, aggressivitet och 

impulsivitet. Oftast kan båda typerna av problem förekomma samtidigt. Utagerande beteenden är 

mycket vanligare hos pojkar och inåtvända beteenden något vanligare hos flickor (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). I en longitudinell studie i USA (Bornstein, 

Hahn & Haynes, 2010) undersöktes 117 barn vid 4, 10 och 14 års ålder under en tioårsperiod. I 

studien ingick barn, mödrar och lärare. Studien visar att barn med lägre social kompetens vid en 

ålder av 4 år uppvisar mer externaliserade och internaliserade beteenden vid en ålder av 10 år 

och mer externaliserade beteende vid en ålder av 14 år. Barn som uppvisar mer internaliserade 

beteenden vid en ålder av 4 år uppvisar mer internaliserade beteenden vid 10 års ålder och mer 

externaliserade beteenden vid en ålder av 14 år.  

I en studie i Grekland (Giannakopoulos et al., 2009) fick 1900 ungdomar 11- 17 år fylla i ett 

formulär, The Strengths and Difficulties Questionnaire, som är ett screeningsinstrument för att 

bedöma beteendeproblem bland barn och ungdomar. I studien framkommer det att flickor 15- 17 

år har mer problem med uppförande, hyperaktivitet och uppmärksamhet än pojkar i samma ålder. 

Yngre flickor och pojkar uppvisar inte dessa problem i någon större utsträckning. Ungdomar från 

låg socioekonomisk bakgrund har signifikant högre emotionella problem samt problem med 

relationen till föräldrarna. 

Under en period av 24 år genomfördes en longitudinell studie av 2076 barn (Reef, 

Diamantopoulou, Meurs, Verhulst & Ende, 2010). Barnen och deras föräldrar ingick. Föräldrarna 

fick fylla i Child Behaviour Check List, ett instrument som beskriver hur vuxna ser på barns 

problem. Barnen följdes upp via intervjuer. Studiens resultat visar att externaliserade problem i 

barndomen kvarstår upp i vuxen ålder. Internaliserade problem är också mer förekommande ihop 

med externaliserade problem i vuxenlivet. 

Olika synsätt på psykisk ohälsa 

Flera studier visar på att vårdpersonal och närstående ser psykisk sjukdom orsakad av 

psykosociala faktorer. Vårdpersonal ser ibland psykisk sjukdom som orsakad av dysfunktion 

inom familjen som därmed bidragit till patientens illabefinnande. Detta synsätt har minskat på 

grund av att biologiska orsaker till psykisk sjukdom har konstaterats (Kaas, Lee & Peitzman, 

2003). Sjöblom (2010) beskriver i sin avhandling om närstående i den psykiatriska vården att 

personalen ofta anser att patienten och de närstående har en dålig relation. Personalen menar att 

det var bra att skilja på patienter och närstående. I en studie av Ferriter och Huband (2003)  

känner föräldrarna en känsla av skam för att de inte gjort tillräckligt för att hejda sjukdomen eller 

att de är en bidragande orsak till utvecklingen av psykisk ohälsa. 

 

I en studie av Rose, Mallinson och Walton-Moss (2004) intervjuades närstående, patienter och 

vårdpersonal med olika etnisk bakgrund i USA. Stigmatisering och kulturella tabun kring att tala 
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om psykisk sjukdom utgör hinder för delaktighet i vården framförallt bland afroamerikaner. Kaas 

et al. (2003) beskriver familjens känsla av skuld och skam samt stigmatiseringen av psykisk 

sjukdom som hinder för ett bra samarbete mellan vårdpersonal och närstående. 

Delaktighet i vården 

En begreppsanalys gjord på föräldrars delaktighet visar en osäkerhet kring användandet och 

innebörden av begreppet, som kännetecknas av förhandling, kontroll, villighet, kompetens och 

självständighet (Coyne, 1996). Brownlea (1987) beskriver att delaktighet är att bli involverad 

eller få möjlighet att bli involverad i beslutsfattandet. Vidare beskriver Brownlea (1987) att 

delaktighet är att leverera en tjänst eller kunna utvärdera en tjänst, eller att vara en av flera 

personer som blivit tillfrågad i ärendet. 

 

Begreppet delaktighet definieras också som att vara informerad och involverad i de beslut som 

berör ens vård och behandling. Delaktighet förutsätter en interaktion mellan minst två personer 

där det ges möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter genom en två-vägs kommunikation. 

Delaktighet uppstår när en individ blir respekterad som person (Eldh, 2006).  

Hinder för delaktighet från ett sjuksköterskeperspektiv 

Flera studier uppmärksammar sjuksköterskors ovilja att involvera närstående i vården (Sjöblom, 

Pejlert & Asplund, 2005; Walker & Dewar, 2001; Kaas et al., 2003; Ewertzon, Lützén, Svensson 

& Andershed, 2008; Sjöblom, 2010).  

 

Sjuksköterskorna ser en förändring i vården till en mer familjeorienterad vård, men att de sällan 

involverar närstående. Närstående är välkomna att hälsa på men sjuksköterskorna vill utföra 

omvårdnaden av patienterna själva. Sjuksköterskorna anser att det vore bra för patienterna att 

bryta sig loss från de närstående (Sjöblom et al., 2005). Vårdpersonal inom psykiatrisk vård fick 

utvärdera sina förändrade attityder gentemot närstående samt se vilka hinder som existerar för ett 

förbättrat samarbete. Sjuksköterskorna beskriver att de inte orkar vårda patienterna och samtidigt 

ta hand om närstående. Patientens ovilja att involvera närstående och familjens svårigheter att 

kommunicera med patienten är andra hinder för ett bra samarbete. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna att tidsbrist och otillräckligt stöd från ledningen är en bidragande orsak till 

minskad delaktighet av familjen. Det största hindret mot närståendes delaktighet är 

konfliktkänslor kring att behöva ställa patientens behov mot närståendes behov, och avsaknad av 

bevis på att delaktighet stödjer patienters återhämtning eller kanske kan skada patienten. 

Sjuksköterskorna utelämnar närstående i vården för att de saknar erfarenhet och utbildning i att 

ta hand om de närstående (Kaas et al., 2003). Patienten är i en beroendeställning till de 

närstående som de behöver ta sig ur.  Sjuksköterskorna anser att de bör sköta vården själva utan 

att blanda in de närstående. Vårdpersonalen upplever att de närstående är besvärliga och 

krävande (Sjöblom, 2010). Ewertzon et al. (2008) beskriver att sjuksköterskor har ett bristande 

intresse för närståendes erfarenheter och den information de vill förmedla. 

 

I Walker och Dewars (2001) studie på en psykiatrisk vårdavdelning framkommer att relationen 

mellan vårdpersonal och närstående begränsar närståendes delaktighet genom vårdarnas ovilja att 

beakta närståendes kunskap och intar en passiv roll vid kontakten. Andra barriärer som 
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framkommer i studien är att begreppet delaktighet saknar enhetlig betydelse, vilket kan medföra 

att vårdpersonals tolkning av begreppet blir det som avgör om närstående skall involveras 

(Walker & Dewar, 2001).  

Hinder för delaktighet från ett närståendeperspektiv 

Närstående har svårt att vara delaktiga i vården. Sjöblom (2010) beskriver att de närstående 

upplever att de blivit illa bemötta och att de blev till och med avvisade i vården. De får inte 

tillgång till den information de önskar. Närstående tycker att vårdpersonalen tar på sig rätten att 

bestämma över patientens vård och behandling. Ewertzon et al. (2008) beskriver att 

familjemedlemmar vars närstående hade psykisk sjukdom upplever bristande respekt och 

svårigheter i kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal. Det är svårt att få relevant 

information och få vara med i planeringen av vården. Fastän familjemedlemmar spelar en viktig 

roll i tillfrisknandet och rehabiliteringen för personer med psykisk sjukdom känner de sig inte 

tillräckligt involverade i vården. Bristande delaktighet kan utöka deras känsla av utanförskap. I 

Rose et al. (2004) gjordes intervjuer med individer med olika etnisk bakgrund i USA. Den 

afroamerikanska befolkningen upplevde att de blev sämre bemötta av vårdpersonalen än den vita 

befolkningen. Närstående vill inte alltid bli involverade i vården på grund av fattigdom som gör 

att de tvingas göra andra prioriteringar. 

 

Närstående och föräldrar har stor betydelse för unga vuxna med psykisk ohälsa men samtidigt är 

det betungande att vårda. Närstående är trötta och slutkörda samt beskriver en stor emotionell 

börda (Sjöblom et al., 2005; Sjöblom, 2010; Ferriter & Huband, 2003; Blomqvist & Ziegert, 

2011). Närstående till patienter med psykisk sjukdom har ansvar för att ta hand om och ge stöd åt 

individen i många år och ibland i decennier. Familjer känner en inre stress och stor börda som 

påverkar individen och övriga familjen (Doornbos, 2002). Föräldrarna till unga vuxna stöttar sina 

barn att bli mer självständiga individer, samtidigt får föräldrarna ta ansvar för deras 

välbefinnande. Föräldrarna observerar sitt barns beteende för att upptäcka signaler på psykisk 

ohälsa (Doornbos, 2001).   

Involvering av närstående 

Sjuksköterskor menar att närstående är en viktig källa för information, då familjen har tillgång 

till värdefull kunskap som kan bidra till att förbättra vården för patienten (Sjöblom et al., 2005). I 

en av studie av Nordby, Kjønsberg och Hummelvoll (2010) visar resultatet att både närstående 

och personal understryker vikten av att utveckla ett bra bemötande som kännetecknas av att dela 

information, ge vägledning och stöd enligt närståendes behov samt att behandla existentiella 

frågor. Information i ett tidigt skede till närstående och att ge dem möjlighet att tala med 

personalen anses minska närståendes frustration. Personalen framför också att det är viktigt att 

familjemedlemmar är involverade från början av behandlingen. Både Sjöblom et al. (2005) och 

Kaas et al. (2003) beskriver att yngre sjuksköterskor är mer villiga till att involvera närstående i 

vården.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll att öka anhörigas delaktighet i omvårdnaden, detta kan 

åstadkommas då sjuksköterskan arbetar för att skapa en icke- hierarkisk relation mellan sig själv 

och familjen. I denna relation behöver inte sjuksköterskan tro sig ha alla lösningar på familjens 
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eventuella problem utan familjen bidrar också med sin kunskap och förståelse (Saveman & 

Benzein, 2003). 

Problemformulering 

Unga vuxna genomgår en fas i livet där de försöker bli självständiga individer där de förväntas ta 

eget ansvar. Övergången till vuxenlivet innebär påfrestningar för alla unga vuxna men med 

samtidig psykisk ohälsa kan denna övergång bli mer komplicerad.  Föräldrarnas delaktighet kan 

därför vara viktig, även då personen är äldre än 18 år. Den bakomliggande frågan i denna studie 

är: Hur uppfattar sjuksköterskor föräldrars delaktighet i vården av unga vuxna med psykisk 

ohälsa. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet i 

vården av unga vuxna med psykisk ohälsa. 

Vetenskaplig ansats och metod 

För att beskriva uppfattningar av ett fenomen valdes kvalitativ intervjuundersökning med 

fenomenografisk ansats. Det studerade fenomenet var föräldrars delaktighet i vården av unga 

vuxna med psykisk ohälsa såsom den uppfattades av sjuksköterskor inom den vuxenpsykiatriska 

slutenvården och primärvården. 

Fenomenografi som metod 

Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades och utformades av en grupp forskare, den 

så kallade INOM-gruppen (Inlärning om Omvärldsuppfattning), vid institutionen för pedagogik 

vid Göteborgs universitet 1977 (Paulsson, 2008). Fenomenografin inriktar sig på att beskriva 

människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Människor uppfattar fenomen på olika sätt. En 

uppfattning är ett sätt att förstå eller uppfatta något. Att ha en uppfattning av ett fenomen är 

detsamma som att ha en viss kunskap om detta fenomen. Fenomenografin lägger fokus på 

människors uppfattningar, föreställningar och idéer och deras förståelse för fenomen i 

omvärlden. Individen har en egen erfarenhet och bakgrund som ger en förförståelse för 

situationen och fenomenet (Marton & Booth, 2000).  Den fenomenografiska metoden betonar 

inte enbart hur individer ser på ett visst fenomen utan hur de tänker omkring det. 

Fenomenografins främsta mål är att urskilja variationer eller skillnader mellan uppfattningar. För 

att uppnå detta bör också likheter urskiljas (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Fenomenografin är 

viktig i hälso- och sjukvården då forskningen har sin grund i hur sjukvårdspersonal tänker och 

uppfattar olika fenomen som de möter (Wenestam, 2000). 
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Informanterna 

I studien har åtta sjuksköterskor som arbetar inom primärvården och slutenvården intervjuats för 

att ge ett bredare svarsspann utifrån studiens syfte. Kriterierna för att inkluderas i studien var att 

sjuksköterskorna var specialistsjuksköterskor med erfarenhet av unga vuxna med psykisk ohälsa. 

Strategiskt urval användes för att välja ut informanter som hade kunskap och erfarenhet av det 

fenomen vi avsåg att studera (Polit & Beck, 2004). Upptagningsområdet var en ort i Västsverige 

där vi inte är yrkesverksamma och där vi inte har personlig anknytning till sjuksköterskorna.  

 

Författarna kontaktade en vårdenhetschef telefonledes på en av slutenvårdsavdelningarna 

angående studiens syfte. Enhetschefen vidarebefordrade informationen till övriga enhetschefer 

på kliniken för deras godkännande. Respektive enhetschef fick ett informationsbrev med 

förfrågan om att välja ut lämpliga informanter till studien (bilaga I). Enhetscheferna mailade 

tillbaka namn och mailadresser samt telefonnummer på informanterna. Författarna tog kontakt 

via telefon och fem sjuksköterskor samtyckte muntligt till att delta i studien. 
 

Författarna kontaktade också samtliga vårdcentraler i samma geografiska område telefonledes.  

Informationsbrevet bifogades via mail (bilaga II). Vårdenhetscheferna vidarebefordrade 

informationen till distriktssköterskorna. Vårdenhetscheferna mailade tillbaka namn och 

mailadresser samt telefonnummer på informanterna. Författarna tog kontakt via telefon och tre 

sjuksköterskor samtyckte muntligt till att delta i studien.  

 

Primärvården och slutenvården hade sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Vi 

sände ett brev (bilaga III) till samtliga informanter för att få ett skriftligt informerat samtycke att 

delta i studien. Sjuksköterskorna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att 

de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Vidare informerade vi att resultatet av 

studien kommer att presenteras så att inga identitetsuppgifter kommer att kunna kopplas till 

någon person varken under bearbetning av data eller i det slutgiltiga resultatet. Alla som 

kontaktades accepterade att delta i studien. En intervju exkluderades då intervjuns innehåll inte 

motsvarade syftet. 

 

Sjuksköterskorna som ingick i studien har arbetat inom primärvården och i slutenvården mellan 

2- 25 år som specialistsjuksköterskor och är mellan 31- 64 år. Fem sjuksköterskor har 

vidareutbildning inom psykiatri, två sjuksköterskor är distriktssköterskor och en har 

vidareutbildning inom annan specialitet. Fem sjuksköterskor arbetar inom vuxenpsykiatrisk 

slutenvård, två är distriktssköterskor på vårdcentral samt en har chefsposition på en vårdcentral.  

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Intervjuer lämpar sig väl då kvalitativt präglade uppfattningar skall undersökas. Intervjun innebär 

ett möte med den intervjuade. Intervjuaren kan ställa frågor och göra kommentarer på ett sätt så 

att den intervjuade förtydligar och berättar mer (Dahlberg, 1993). Genom att använda en 

intervjuguide som innehåller ett mindre antal frågor vägleds intervjuarna. Frågorna skall beröra 

det fenomen som är avsett att undersökas (Dahlgren & Johansson, 2009).  I fenomenografiska 

intervjuer är det viktigt att få så uttömmande svar som möjligt. Probing är en teknik som används 

för att fördjupa och utvidga ett samtal. Tekniken innebär att intervjuaren kan ställa uppföljande 
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frågor av typen ”Hur menar du då?” eller ”Kan du utveckla ditt svar?” Icke-verbal probing är 

också en teknik, som innebär att intervjuaren genom sina gester visar sitt intresse för att få 

informanten att utveckla sitt svar (Dahlgren & Johansson, 2009). Genom tydliga öppna frågor 

ska sjuksköterskorna tala om fenomenet och fås att reflektera över det som tidigare tagits för 

givet.  

I denna studie hade vi som uppgift att föra och rikta sjuksköterskorna mot fenomenet föräldrars 

delaktighet i vården av unga vuxna med psykisk ohälsa såsom den uppfattas av sjuksköterskor 

inom den vuxenpsykiatriska slutenvården och primärvården. Datainsamlingen skedde genom 

intervju med semistrukturerade frågor och en intervjuguide (bilaga IV) som följdes av 

uppföljningsfrågor som syftade till att fånga olika variationer och innebörder av det valda 

fenomenet.  

 

Intervjuerna har skett utanför och under sjuksköterskornas arbetstid på deras arbetsplats, men 

även i deras hem. Intervjuerna inleddes med att sjuksköterskorna berättade om sin bakgrund, 

ålder, utbildning och antal verksamhetsår. Intervjuerna spelades in med en bandspelare. 

Intervjuerna varade mellan 20-25 minuter. Intervjuerna transkriberades i sin helhet av 

författarna.  

Dataanalys 

I den här studien har vi valt att utgå ifrån Dahlgren och Fallsbergs (1991) analysmodell som 

utgörs av sju steg. En genomläsning av det transkriberade materialet genomförs. I nästa steg väljs 

de mest signifikanta, betydelsefulla uttalandena ut ur intervjuerna. De utklippta passagerna skall 

ge en representativ bild kring fenomenet. Dessa passager skall i ett senare skede ligga till grund 

för jämförelse mellan de olika passagerna för att hitta likheter och skillnader i materialet. 

Passagerna grupperas i likheter och skillnader, som relateras till varandra, för att ytterligare se 

likheter och skillnader. Variationerna i uppfattningarna leder fram till en preliminär gruppering, 

vilka sätts ihop till olika kategorier. Forskaren finner essensen (kärnan av likheter) i de olika 

kategorierna. Genom att namnge kategorierna framträder det som är mest signifikant i materialet. 

Passagerna granskas åter igen för att se om de skulle kunna passa i fler än en kategori. En 

kategori ska vara exklusiv, så uttömmande som möjligt. Inom fenomenografi kallas resultatet för 

ett utfallsrum (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att 

det i inledningsfasen av analysen är viktigt som forskare att gå in med ett öppet sinne, och att 

författarna är medvetna om sin egen förförståelse och tyglar den under handhavandet av 

materialet.  

 

Vi gjorde oss bekanta med forskningsmaterialet genom att läsa intervjuerna ett flertal gånger för 

att kunna se en preliminär helhet. Intervjuerna bestod av 24 sidor text. I nästa steg valdes de mest 

signifikanta uttalandena ut ur intervjuerna. Detta resulterade i 88 uttalanden som direkt relaterade 

till studiens syfte. Analysen fortsatte genom att identifiera likheter och skillnader i materialet. 

Genom att relatera passagerna i materialet till varandra bildades beskrivningskategorier och 

uppfattningar av fenomenet sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården av 

unga vuxna med psykisk ohälsa. 
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Etiskt övervägande 

Den fenomenologiska betoningen på öppenhet innebär ett etiskt förhållningssätt med avseende 

på värdighet och respekt gentemot sjuksköterskorna (Dahlberg et al., 2008). Detta har vi beaktat 

i samband med intervjuerna och senare under analysen av intervjuerna. Deltagarna i denna studie 

har fått muntlig och skriftlig information om att deltagandet är frivilligt och medverkan kan 

avbrytas när som helst utan att behöva ange skäl till det. Genom att de tillfrågats har kravet på 

information och samtycke uppfyllts. Konfidentiellt krav och nyttjandekrav har också beaktas 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005).  

 

Vi anser att inget i den här studien kan skada sjuksköterskorna eller andra som berörts av 

forskningen då deltagandet varit frivilligt. Denna studie behandlar inhämtad information från 

sjuksköterskor inom primärvård och slutenvård och vi anser att det inte föreligger en uppenbar 

risk att skada forskningspersonerna i vår studie varken fysiskt eller psykiskt. Studien kräver 

därmed inte prövning enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460).  

 

Intervjuerna kan ha framkallat oro och samvetskval kring sjuksköterskors upplevelser relaterade 

till föräldrars delaktighet i vården av unga vuxna med psykisk ohälsa. Att delta i en intervju kan 

också innebära möjligheter att berätta om upplevelser som varit svåra och kan därför upplevas 

lindrande för intervjupersonen (Gaydos, 2005). 
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Resultat 

Analysen av de intervjuade sjuksköterskornas uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården av 

unga vuxna med psykisk ohälsa resulterade i fem beskrivningskategorier som innehåller 10 

uppfattningar. 

 
Tabell 1: Indelning i beskrivningskategorier och uppfattningar. 

Den unges beslut 

Den unge vuxne bestämmer 

Den unge vuxne vill inte involvera sina föräldrar 

Sjuksköterskans engagemang styr delaktighet 

Delaktighet inget som diskuterats 

Sjuksköterskan ställer villkor för delaktighet 

Delaktighet utgörs av information 

Föräldrarnas engagemang avgör delaktighet 

Föräldrarnas psykiska ohälsa 

Föräldrar orkar inte vara delaktiga 

Varierande grad av engagemang 

Föräldrarnas utanförskap För lite delaktighet 

Föräldrarna är ett stöd utanför sjukhuset Stöd i hemmet 

 

 

Den unges beslut 

Denna beskrivningskategori innehåller två uppfattningar: den unge vuxne bestämmer och den 

unge vuxne vill inte involvera sina föräldrar. Sjuksköterskorna uttryckte att föräldrarna får vara 

delaktiga i vården under förutsättning att det är på den unge vuxnes villkor. Sjuksköterskorna 

betonade att den unge vuxne är myndig och därmed mogen att ta egna beslut och inte vara 

beroende av sina föräldrar.  

Den unge vuxne bestämmer 

Sjuksköterskorna beskrev att det är den unge vuxne som bestämmer om de vill involvera sina 

föräldrar då de är myndiga och självständiga individer. Sjuksköterskorna ansåg att det åligger 
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patienten att informera sina föräldrar om vården eftersom de är myndiga och själva bestämmer 

om föräldrarna ska vara delaktiga i vården eller inte. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att det 

är patientens ansvar att hålla föräldrarna informerade om vårdens utförande och innehåll. När 

individen är mellan 18-25 år betraktas denne som vuxen och förväntas ta eget ansvar och föra sin 

egen talan. Men om den unge vuxne vill ha med sig sina föräldrar vid besöket ansågs det 

självklart. 

Ja, när de är här så är de myndiga och då har de själva rätt att säga nej och välja 

vilka de vill ha med sig eller inte på läkarsamtal och vilka som ska bli involverade 

i vården.  

 

Eftersom de här är över 18 år så går vi ju till patienterna och informerar, nu har 

vi gjort den här dosändringen, nu har vi gjort detta och detta, sedan, just sådana 

saker, det får nog ungdomen själv informera sina föräldrar om… Men jag tror 

inte jag ringer upp och säger: nu har vi ändrat den här medicineringen, nej, det 

vet jag aldrig att jag har gjort, utan det säger vi till patienten själv, så att de får 

göra det, om de är normalbegåvade i alla fall, så är det ju så, annars om 

föräldern är här, så kan vi ju ta föräldern.  

 

Om vi säger att någon är 22 eller 23 år, det är ju dags att stå på egna ben, man 

ska ju inte uppmuntra till att föräldrarna ska ta hand om den personen utan den 

personen ska ta hand om sig själv. 

Den unge vuxne vill inte involvera sina föräldrar 

Sjuksköterskorna hade uppfattningen av att den unge vuxne utesluter sina föräldrar i vården och 

att det kan bero på olika anledningar. De beskrev att den unge vuxne inte vill involvera sina 

föräldrar då de känt sig illa behandlade och försummade. 

 

Ja, det förekommer ju att de inte vill. De har kanske varit utsatta för övergrepp 

hemma, känner sig svikna, varit på fosterhem och har inte vidare kontakt med 

sina föräldrar.  

 

Ja, de är väldigt arga på sina föräldrar... de tycker oftast de är illa behandlade av 

sina föräldrar. 

Sjuksköterskans engagemang styr delaktighet 

Denna beskrivningskategori innehåller tre uppfattningar: delaktighet inget som diskuterats, 

sjuksköterskan ställer villkor för delaktighet samt delaktighet utgörs av information. Gemensamt 

för denna beskrivningskategori är att alla sjuksköterskor hade en uppfattning av att föräldrars 

delaktighet är av betydelse men att det sker på sjuksköterskans villkor. Sjuksköterskan spelar en 

aktiv roll där hon/han avgör om föräldrarna får vara delaktiga och i vilken utsträckning. 
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Sjuksköterskan beskrev att de själva får ansvara för att bjuda in föräldrar att delta i vården. 

Sjuksköterskorna uppfattade att föräldrarna är delaktiga när de ger information om patienten och 

när de får information från föräldrarna.  

Delaktighet inget som diskuterats 

Sjuksköterskorna ansåg att föräldrars delaktighet är viktigt men det är inget som diskuterats 

närmare eller mer specifikt i personalgruppen. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att den unge 

vuxne är myndig och förväntas ta eget ansvar.   

 

Detta är ju inte ens något vi har diskuterat så det är ju eftersatt.   

 

Det vet inte jag faktiskt, det är inte något direkt som vi pratat om… Vi borde nog 

bli mycket bättre på det här liksom. Jag tänker på BUP så kanske man tänker mer 

på att man ska ha med föräldrar, här tänker vi mer liksom att de är vuxna och 

myndiga och bestämmer över sig själva. Men samtidigt så är det jättebra att ha 

med anhöriga överlag, det gäller ju inte bara unga vuxna utan alla patienter.  

Sjuksköterskan ställer villkor för delaktighet 

Delaktighet i vården sker inte bara på den unge vuxnes initiativ utan även då sjuksköterskorna är 

villiga att se föräldrar som en resurs i vården. Sjuksköterskans inställning till föräldrar och deras 

betydelse är avgörande om de tillåts vara delaktiga i vården. Delaktighet i vården kan 

möjliggöras om sjuksköterskan tycker det är betydelsefullt. Sjuksköterskorna beskrev att det inte 

är självklart att de inbjuder föräldrar att delta i vården utan att fråga den unge vuxne först.  

 

Jag ser föräldrar som inte har resurser att vara föräldrar och jag ser väldigt 

kapabla föräldrar som väldigt gärna vill delta. Så jag ser hela skalan där alltså. 

Jag tror att man måste försöka se föräldrar som en resurs tills man bli 

överbevisad att de inte är det.  

 

Ofta handlar det kanske om att vi får bjuda in, att vi kanske får initiativet till 

behandling, och att vi kanske vill ha en sittning med de, med anhöriga, patient, 

sköterska och läkare.  

Delaktighet utgörs av information 

Sjuksköterskorna uppfattade att information är det mest centrala för delaktighet. Just vad denna 

information handlade om har inte någon informant närmare förtydligat mer än att föräldrar ska 

bli informerade. Sjuksköterskorna uppfattade att föräldrarna är delaktiga när föräldrarna får ge 

anamnes om den unge vuxne. Sjuksköterskan får information från en källa till, inte bara från 

patienten. Patienten kanske många gånger förskönar eller också säger de att det är värre än vad 

det är. Föräldrar tillåts berätta vad som har hänt och hur det har varit, detta för att få en bättre 

uppfattning av vad problemet är och hur det har uppkommit.  
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Det är ju all den information man får som är så viktig, för att veta hur 

utvecklingen har varit och liksom få denna historia.  

 

Om man har kommit fram till att det ändå är viktigt, att föräldrarna är 

informerade, att det fungerar, om de har en nära relation till föräldrarna då 

fungerar det bättre om föräldrarna är med på tåget.  

Föräldrarnas engagemang avgör delaktighet 

Denna beskrivningskategori innehåller tre uppfattningar: föräldrarnas psykiska ohälsa, föräldrar 

orkar inte vara delaktiga samt varierande grad av engagemang. Gemensamt för denna 

beskrivningskategori är att graden av engagemang kan vara väldigt varierande från föräldrarnas 

sida beroende på deras psykiska hälsa och att deras kapacitet kan vara nedsatt. Sjuksköterskorna 

hade uppfattningen att föräldrarna ibland blir för mycket delaktiga, vilket får negativa 

konsekvenser för patienten. 

Föräldrarnas psykiska ohälsa 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna själva kan ha psykiska problem, vilket försvårar deras 

delaktighet. Det kan vara negativt för den unge vuxne med förälder som inte mår så bra. 

Föräldern gör så gott den kan men ändå blir det förödande för den unge vuxne. Att växa upp i en 

dysfunktionell familj kan påverka den unge vuxnes psykiska hälsa. 

 

Det kan vara så att unga vuxna kan ha en väldig belastning genom att ha 

föräldrar som själva mår mycket dåligt. Så de kan ha väldigt olika 

förutsättningar. Det är lite som jag sa förut, man hör ibland någon säga att när 

man är så gammal så borde man klara sig själv, det är oerhört olika 

förutsättningar och basen är hur man har växt upp, vilket stöd man har.  

Föräldrar orkar inte vara delaktiga 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna har tagit hand om sitt barn under en längre period. 

Föräldrarna har haft ett barn med psykisk ohälsa under många år vilket har tärt på relationerna i 

familjen. Sjuksköterskorna uppfattade att föräldrarna inte kan/vill vara delaktiga i vården då 

föräldrarna själva inte orkar vara ett stöd för den unge vuxne för att de själva måste hämta krafter 

och att de behöver en viloperiod.  

 

Lika ofta kan det vara föräldrarna som inte orkar mer. De är tacksamma och 

glada att deras barn äntligen blivit inlagt och då känner de att de kan luta sig 

tillbaka och hämta krafter själva.  
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Varierande grad av engagemang 

Föräldrarnas delaktighet och engagemang i vården kan se väldigt olika ut, alltifrån sporadisk 

telefonkontakt till väldiga engagerade och ibland närstående som helt och hållet tar över vården. 

En del närstående kan tappa kontakten helt och hållet. Det är svårt att hitta en balansgång 

däremellan. Engagemanget kan bli jättestort så att patienten tycker det blir påfrestande, fastän de 

är unga vuxna så blir de nästan behandlade som små barn. Föräldrars engagemang kan bli 

negativt om föräldern är inkonsekvent i sitt handlande mot patienten. Föräldern är insatt i 

vårdplanen men har svårigheter att stå emot patientens vilja, vilket kan försvåra tillfrisknandet.  

 

Jag tycker de är ganska delaktiga, ringer mycket och frågar, kanske inte alltid 

kommer och besöker så där jätteofta, men jag tycker de är involverade och vill 

vara involverade.  

 

Hennes mamma var väldigt, väldigt delaktig i vården. Hon skulle styra över 

vården så det blev som hon tyckte och tänkte och kanske inte det vi såg var bäst 

för patienten då. Så det blev att alla samtal skulle gå via mamman så det blev 

liksom så att patienten kom lite utanför där.  

Föräldrarnas utanförskap 

Denna beskrivningskategori innehåller en uppfattning: för lite delaktighet. Sjuksköterskorna 

hade uppfattningen att föräldrarna upplevde en känsla av att inte uppfylla någon funktion i 

vården och därmed känner de sig undanskuffade av vårdpersonalen.  

För lite delaktighet 

Sjuksköterskorna hade uppfattningen att föräldrarna överlag känner sig för lite delaktiga, då 

föräldrarna oftast vill vara mer delaktiga än de får vara eller mer än vad de är. 

 

Min erfarenhet är att föräldrar känner sig för lite delaktiga, de känner sig 

undanskuffade. De är vana att alltid vara den som har ansvar och bördan och vet 

allt om patienten och så när barnet blir inlagt här är det ju inte riktigt så att de är 

med hela tiden och det kan nog vara jobbigt för dem.    

Föräldrarna är ett stöd utanför sjukhuset 

Denna beskrivningskategori innehåller en uppfattning: stöd i hemmet. Sjuksköterskorna 

uppfattade att föräldrarna är ett viktigt stöd när de blir utskrivna från sjukhuset.  

Stöd i hemmet 

Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna nämnde att föräldrars delaktighet skulle vara av 

betydelse i den direkta vården av den unge vuxne men att de är ett stöd när den unge vuxne 
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skrivs ut. Sjuksköterskorna upplevde att det kan vara tryggt att veta att den unge vuxne har sina 

föräldrar som kan stötta upp i hemmet även efter utskrivning eftersom det finns ett glapp från 

sjukhuset tills de kommer hem.    

 

Föräldrars delaktighet skulle kunna innebära att det kanske skulle kunna fungera 

bättre hemma än innan inläggningen. Det måste ju vara målet så att säga att 

patienten skall klara sig bättre i sin miljö, om det är med föräldrarna hemma, så 

att patienten inte behöver vara inlagd igen, snart.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fenomenografiskt tillvägagångssätt valdes för att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av 

föräldrars delaktighet i vården av unga vuxna med psykisk ohälsa. Fridlund och Hildingh (2000) 

anser att kvalitativa studier bör baseras på begreppen identifiering, rimlighet, trovärdighet och 

samvetsgrannhet. Semistrukturerade intervjuer gjordes, vilket var relevant för studiens syfte.  

 

Identifiering (Fridlund & Hildingh, 2000) innebär att studien studerade det fenomen det var 

avsett att göra. Fenomenografin lägger fokus på människors uppfattningar, föreställningar och 

idéer och deras förståelse för fenomen i omvärlden (Marton & Booth, 2000). Då vi valt att 

studera fenomenet föräldrars delaktighet såsom den uppfattas av sjuksköterskor, ansågs 

fenomenografisk metod som lämplig. Dahlgren och Fallsbergs (1991) fenomenografiska 

analysmetod gav oss en detaljerad instruktion för hur analysen skulle genomföras. Det kan finnas 

en svaghet i studien då vårdenhetscheferna valde ut informanterna och inte författarna själva, 

men enligt Polit och Beck (2004) anses det vara en styrka att oberoende part väljer ut 

informanter, då det stärker studiens trovärdighet.  

 

Rimligheten (Fridlund & Hildingh, 2000) säkerställdes då sjuksköterskornas uppfattningar var 

likalydande samtidigt som det fanns en variation i intervjuerna. Fenomenografin har som mål att 

urskilja variationer och skillnader (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Detta gör att varje uppfattning 

är betydelsefull.  

 

Trovärdigheten (Fridlund & Hildingh, 2000) säkerställdes genom att författarna till denna studie 

genomförde intervjuerna. För att säkerställa trovärdigheten ytterligare transkriberades materialet 

av författarna själva. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, på så vis minskades risken att 

viktig information skulle gå förlorad. Författarna har under bearbetningen av materialet 

diskuterat sinsemellan och kommit fram till beskrivningskategorierna. På så vis ökade 

sannolikheten för att beskrivningskategorierna återspeglade de olika uppfattningar som 

sjuksköterskan förmedlade. Under utformningen av beskrivningskategorierna har en positiv, 

systematisk och reflekterande diskussion förts.  

 

Samvetsgrannheten (Fridlund & Hildingh, 2000) anses vara säkerställt då data hanterats varsamt 

och konfidentiellt. 

 

Studiens hade sina begränsningar då antalet distriktssköterskor var mindre till antalet i 

förhållande till sjuksköterskor i slutenvård. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte finns 

konkreta regler för hur stort urvalet ska vara i en kvalitativ intervjustudie, utan vikten vid 

undersökningen läggs på hur mycket information det är möjligt att få från varje informant. 

Innehållet och djupet i intervjuerna avgör således hur många intervjuer studien bör innefatta. Ett 

för stort antal intervjuer i förhållande till tid riskerar att bli en allt för ytlig analys då tanken är att 

nå ett djup i varje enskild intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). I den här studien ansågs att en 

undersökningsgrupp på åtta sjuksköterskor var rimligt. Men trots den begränsade tiden för 
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intervju som sjuksköterskorna kunde avvara hade intervjuerna ett rikt innehåll. Det finns inga 

givna regler eller kriterier för hur många informanter som skall ingå i kvalitativa studier. 

Urvalsstorleken styrs av syftet med studien och val av analysmetod (Polit & Beck, 2004).  

 

Marton och Booth (2000) menar att fenomenografiska studier inriktar sig på att studera 

individers erfarenheter av ett särskilt fenomen. Det primära i fenomenografin är variationen i 

skilda uppfattningar (Marton & Booth, 2000). Distriktssköterskorna ansåg att de inte mötte unga 

vuxna i någon större utsträckning i sitt arbete och därmed ansåg de att deras uppfattning av det 

undersökta fenomenet skulle vara begränsad. Distriktssköterskor var mindre till antalet, vilket 

medförde att det inte blev så stor variation på det undersöka fenomenet. Då unga vuxna med 

psykisk ohälsa kan vara av olika sjukdomsgrad, kan föräldrars delaktighet variera och därmed är 

det svårt att dra några paralleller mellan primärvård och slutenvård.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att föräldrars delaktighet i vården baserar sig på den unge vuxnes beslut, då den 

är myndig och mogen att ta egna beslut. Graden av delaktighet är helt avhängig sjuksköterskans 

engagemang och i vilken mån föräldrar orkar vara delaktiga. Begreppet delaktighet uppfattar 

sjuksköterskorna utgöras av information.  

 

I den första beskrivningskategorin uppfattar sjuksköterskorna att den unge vuxne bestämmer 

om denne vill involvera föräldrar. Sjuksköterskorna betonar att den unge vuxne är myndig och 

mogen att ta egna beslut och inte vara beroende av sina föräldrar.  

 

Enligt Regional utvecklingsplan för psykiatri ska mer hänsyn tas till individens mognadsnivå och 

inte till den kronologiska åldern (VGR, 2002). Unga vuxna betraktas enligt svensk lag som 

vuxna men befinner sig emotionellt fortfarande i gränslandet mellan ungdom och vuxen (VGR, 

2007). Övergången till vuxenlivet innebär en extra påfrestning med samtidig kronisk sjukdom 

såväl somatisk som psykiatrisk (Jivanjee, Kruzich & Gordon 2009; Stam, Hartman, Deurloo, 

Groothoff & Grootenhuis, 2006). För unga vuxna innebär övergången förutsägbara och 

oförutsägbara förändringar såväl i roller, relationer som ansvar. Unga vuxna med psykiska 

problem löper ytterliga utmaningar som de och deras familjer skall försöka navigera i såsom oro, 

osäkerhet, frustration och turbulenta relationer (Jivanjee et al., 2009). Psykisk ohälsa stör eller 

fördröjer den psykiska utvecklingen. Kroniskt sjuka uppnår betydliga färre utvecklingsmässiga 

milstolpar vad gäller självständighet, psykosexuell och social utveckling (Stam et al., 2005; 

Leavey, 2005). Vården bör utgå från den unge vuxnes perspektiv och individanpassas (Singleton, 

2007). Genom att ta hänsyn till den sociala kontext som den unge vuxne befinner sig i, 

tillsammans med de kritiska utvecklingsfaser som den unge vuxne går igenom, skall 

sjuksköterskorna uppnå djupare förståelse för den unge vuxnes situation (Anderson, Woodward 

& Armstrong, 2004). 

 

Sjuksköterskorna i studien beskriver även att den unge vuxne inte vill involvera sina föräldrar då 

de känt sig illa behandlade och försummade. Nationell samverkan för psykisk hälsa (2006) 

betonar vikten av att sjuksköterskan är lyhörd för och utreder eventuella kontraindikationer 

avseende närståendes delaktighet. Sådana indikationer kan vara när de närstående är en del av 

patientens problem såsom misshandel eller sexuellt utnyttjande. 
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Den andra beskrivningskategorin beskriver sjuksköterskornas uppfattning av att föräldrars 

delaktighet är av betydelse men det beror väldigt mycket på sjuksköterskans inställning och om 

hon/han tycker det är betydelsefullt. Således visar resultatet att sjuksköterskans engagemang styr 

delaktighet. Saveman och Benzein (2003) beskriver att sjuksköterskan har kunskaper att utveckla 

sin roll som mediator för att arbeta strukturerat med familjen i fokus. Hur detta ska gå till beror 

bland annat på hennes föreställningar om familjer och sin egen profession samt hennes 

inställning till familjers involvering i omvårdnaden (Saveman & Benzein, 2003). 

 

Det är av betydelse hur sjuksköterskorna förhåller sig till föräldrars delaktighet. Om 

sjuksköterskorna har mer positiv inställning får det konsekvenser för patientens syn på 

närstående i vården. Om sjuksköterskan utgår ifrån att föräldrarna ska vara delaktiga i vården 

accepterar ofta patienten detta (Blomqvist & Ziegert, 2011). Sjuksköterskan kan hjälpa den unge 

vuxne att inse att de behöver föräldrarnas stöd under sjukdomstiden jämfört med under normala 

omständigheter (Grinyer, 2004).  

 

Resultatet i studien visar också att delaktighet är viktigt men inget som diskuterats mer ingående. 

Utifrån det anser vi att begreppet delaktighet inte är kunskapsförankrat och att sjuksköterskorna 

inte har reflekterat närmare på betydelsen av att göra föräldrar delaktiga. Sjuksköterskorna i 

Blomqvist och Ziegerts studie (2011) betonar vikten av att ta emot coachning från andra kollegor 

som hade åtagit sig att engagera familjen. De betonar vikten av att reflektera tillsammans med 

sina kollegor om en handlingsplan, deras sätt att se situationen, eller klinisk praxis. Vissa 

sjuksköterskor uppger att de lärt sig av varandra, ge varandra stöd och finner det oerhört 

värdefullt att arbeta tillsammans med en annan sjuksköterska i samband med kontakten med 

familjen.  

 

Sjuksköterskorna uppfattar att information är det mest centrala för delaktighet. Just vad denna 

information handlar om har inte någon informant närmare förtydligat mer än att föräldrarna ska 

bli informerade. Ingen av sjuksköterskorna beskriver att det finns något medvetet arbetssätt för 

att göra föräldrarna mer delaktiga vården. Johansson, Eliason, Löbu och Holmberg (2007) 

skriver att vården behöver utveckla sina rutiner genom att själva ta initiativ till kontakt med 

patientens närstående. Genom att sjuksköterskan tar kontakt med närstående, ger återkommande 

information, får närstående bättre insikt om sjukdomens behandling och förlopp. Detta ger ökad 

trygghet både för patienten och närstående och de känner sig mer delaktiga (Johansson et al., 

2007).  

 

Den tredje beskrivningskategorin beskriver att sjuksköterskorna anser att föräldrarna själva 

kan ha psykiska problem vilket gör att de inte är det stöd eller den resursperson för den unge 

vuxna som de skulle önska. Ibland orkar inte föräldrarna vara delaktiga i vården för de själva 

behöver vila och hämta krafter. Utifrån detta menar vi att sjuksköterskan behöver vara lyhörd för 

att föräldrars engagemang också kan svikta men att vara vaksam på detta och hitta 

samarbetsformer som gör att föräldrar känner sig delaktiga oavsett om det är liten eller stor 

medverkan från deras sida. Foldemo (2004) menar att de närstående känner ett ökat ansvar för 

den familjemedlem som drabbats av psykisk ohälsa vilket ofta innebär stora påfrestningar med 

en ökad börda och stress. Detta kan leda till att de närstående själva kan ha behov av stöd från 

den psykiatriska vården.  
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Även Sjöblom et al., 2005; Sjöblom, 2010; Ferriter & Huband, 2003; Blomqvist & Ziegert, 2011 

visar att närstående har stor betydelse för unga vuxna med psykisk ohälsa men att de samtidigt 

känner sig trötta och slutkörda. Vår studie visar att sjuksköterskorna är medvetna om 

föräldrarnas utsatta situation men arbetar inte aktivt med att stödja föräldrarna.   

 

Den fjärde beskrivningskategorin visar att sjuksköterskorna anser att föräldrarna överlag 

känner sig för lite delaktiga, då föräldrarna oftast vill vara mer delaktiga än de får vara eller vad 

de är. De sjuksköterskor som arbetar på primärvården har begränsad kontakt med föräldrarna. 

Den unge vuxne söker själv för sina hälsoproblem på vårdcentralen utan att involvera sina 

föräldrar. Men sjuksköterskorna är positiva till att ha med föräldrarna under besöket om den 

unge vuxne själv önskar detta. Svensk sjuksköterskeförening (2004) skriver att det är angeläget 

att psykiatrin söker former för och utvecklar arbetssätt som i högre grad involverar närstående i 

vården och gör dem mer delaktiga. Det är betydelsefullt för att kunna möta de närståendes behov 

av stöd och ta del av deras kunskap och erfarenhet. Det är inte säkert att närstående och patient 

har samma syn på vården. Närståendes delaktighet måste anpassas mot patientens rätt till 

självbestämmande. Interaktionen mellan patient, närstående och sjuksköterska kan skapa 

problem för alla inblandade, vilket kan innebära olika typer av etiska dilemman (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2004). Sjuksköterskorna måste förhandla fram en väg mellan den unge 

vuxne och föräldern (Grinyer, 2004). Sjuksköterskorna i vår studie nämner väldigt lite denna 

balansgång mellan föräldrarna och den unge vuxne. Även om sjuksköterskorna menar att 

föräldrarna överlag känner sig för lite delaktiga är det ingen som nämner hur de kan arbeta för att 

göra dem mer delaktiga i vården. Enligt Grinyer (2004) borde sjuksköterskorna utveckla en 

relation av tillit och samarbete med föräldrarna och på så sätt se föräldrarna som en resurs 

(Grinyer, 2004).   

I Nationell samverkan för psykisk hälsa (2006) anges att närstående tillsammans med patienten 

har viktiga erfarenheter som måste tas på allvar och som kan användas för att förbättra stödet, 

vården och ute i samhället. I en enkätundersökning om närståendes delaktighet i den psykiatriska 

vården anser nästan alla närstående att det är viktigt att de tidigt involveras i patientens vård och 

behandling. Däremot är det mindre än hälften av de närstående som anger att de haft något mer 

ingående samtal med vårdpersonalen om patientens vård och behandling (Johansson et al., 

2006). Vårdförbundet (2003) betonar att närstående ska ses som en resurs och att det är viktigt 

att inhämta information om patientens livssituation och insjuknande. Närståendes kunskaper om 

patientens behov är av stor vikt i den fortsätta vården. En del patienter föredrar att inte involvera 

sina närstående, det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på det från början och dokumenterar 

detta. Det finns också närstående som av olika skäl väljer att inte engagera sig i patientens vård 

och behandling. Jivanjee et al. (2009) och Grinyers (2004) studier beskriver familjemedlemmars 

önskan till vårdpersonalen att se de resurser och potentiella samarbetspartners för att stödja unga 

vuxna med psykiska svårigheter att leva ett framgångsrikt liv i gemenskapen genom att utveckla 

en relation som baseras på tillit och samarbete. Blomqvist & Ziegert (2011) menar att familjen 

kan vara en källa till trygghet för många patienter, så kan familjen också orsaka en rad konflikter, 

och därför kan de inte alltid ses som en resurs för alla patienter.  

 

Den femte beskrivningskategorin beskriver att ingen av de intervjuade sjuksköterskorna 

nämner att föräldrarnas delaktighet skulle ha någon nämnvärd betydelse i den direkta vården, 

däremot nämner sjuksköterskorna att föräldrarna har stor betydelse för patienterna efter 

utskrivning. En del sjuksköterskor beskriver att det blir för stort glapp mellan sjukhusvård och 
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hemmet och att detta försvårar tillfrisknandet för den unge vuxne.  Sjuksköterskorna beskriver att 

föräldrarna uppfyller en viktig funktion för den unge vuxne i hemmet för de stöttar och hjälper 

sitt barn efter utskrivningen. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie beskriver att föräldrarna är delaktiga när föräldrarna får ge 

anamnes om den unge vuxne.  Delaktighet kan inte stanna vid att ett anamnetiskt samtal såsom 

vår studie visar. Vi anser att föräldrar bör göras mer delaktiga i den direkta vården. Clark och 

Winsor (2010) anser att föräldrar måste vara delaktiga i den övergripande planen för att 

säkerställa kontinuitet och samstämmighet i vården och att föräldrarna är en viktig del av 

patientens återhämtning. Ewertzon et al. (2008) menar att närstående spelar en viktig roll i 

tillfrisknandet och rehabiliteringen för personer med psykisk sjukdom.  

 

Att närstående ska ha stort inflytande i den psykiatriska vården visar utredningen Ambition och 

Ansvar (SOU 2006:100). Närstående skall aktivt delta i planeringen av vården och vara 

informerade. Vårdpersonalen skall ha ett ansvar för att tillgodose närståendes inflytande på 

vårdens utformning och genomförande. Vår studie visar att detta inte efterlevs. Närståendes 

medverkan och delaktighet är många gånger en förutsättning för en fungerande vård. Närstående 

har en unik kunskap om patienten och har stora potentialer att stödja patienten att anpassa sig i 

en ny situation (SOU, 2008).  

Konklusion 

Sjuksköterskornas uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården baserar sig på den unge 

vuxnes villkor och dennes vilja att engagera föräldrarna i vården. Det betonas att den unge vuxne 

är myndig och förväntas ta egna beslut. Graden av föräldrarnas delaktighet i vården och viljan att 

involvera dem styrs av sjuksköterskornas uppfattningar av den unge vuxne och dennes föräldrar. 

Konsekvenserna av detta blir att föräldrarna blir utestängda och inte delaktiga i den direkta 

vården. Den unge vuxne förväntas ta egna beslut rörande vårdens innehåll, fastän de inte har den 

erfarenheten eller kompetensen att fatta sådana beslut.  

 

Sjuksköterskorna bör ha ett helhetsperspektiv som inbegriper att se patienten och dennes 

närstående i deras livssituation. För att förbättra vården för unga vuxna skall hänsyn tas till 

patientens sammantagna vårdbehov, såsom mognadsnivå, symtombild, social situation och 

risknivå. Alltså borde mer hänsyn tas till mognadsnivån istället för den kronologiska åldern. 

Sjuksköterskan bör utveckla sitt förhållningssätt till delaktighet och dess betydelse samt finna 

arbetssätt som främjar föräldrars delaktighet. 

För att uppnå ett helhetsperspektiv på detta fenomen kan det vara av värde att undersöka unga 

vuxna med psykisk ohälsa samt deras föräldrars uppfattning av deras syn på delaktighet i vården.  
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Bilaga I 

 

 

 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

 

Förfrågan om genomförande av intervju 

Hej! 

Vi heter Cecilia Eriksson och Ulrika Jonsson. Vi är två legitimerade sjuksköterskor som går 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård och distriktssköterska med inriktning mot folkhälsa 

vid Högskolan Väst i Trollhättan. Som en del i vår utbildning skall vi skriva en magisteruppsats 

på 15 högskolepoäng inom vårt huvudområde omvårdnad.  

 

Syfte: att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården av unga 

vuxna med psykisk ohälsa.  

 

Vi avgränsar syftet till att gälla föräldrars delaktighet när deras barn är i åldern 18-25 år. Vi ser 

gärna att få möjlighet att intervjua två sjuksköterskor med vidareutbildning inom psykiatri på den 

avdelning som Ni är ansvarig för. Intervjun kommer äga rum på lämplig plats på sjukhuset. 

Intervjuerna beräknas äga rum under december eller vid annat avtalat datum. Till detta behöver 

vi Ditt godkännande som enhetschef och även Din hjälp att välja ut lämpliga deltagare. Vi 

kommer använda en intervjuguide med på förhand bestämda frågor som ger utrymme för 

uppföljnings- och kompletterande frågor.  

 

Intervjun kommer att spelas in på band och intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt. 

Deltagandet kommer vara frivilligt och deltagaren kan närsomhelst avbryta intervjun utan 

närmare motivering. Vi kommer kontakta Dig personligen via din tjänstetelefon fredagen den 26 

november för uppföljning kring vår förfrågan. Ni får också hemskt gärna höra av er tidigare med 

information om deltagare. 

 

Vid frågor om magisteruppsatsen eller något annat, vänligen kontakta oss, i första hand på email 

men det går naturligtvis bra på telefon också (se nästa sida). 

Tack på förhand! 

 

Cecilia Eriksson   Ulrika Jonsson 

cecilia.eriksson@student.hv.se ulrika.jonsson@student.hv.se 

Tel: XXX    Tel: XXX 

 

Handledare 

Britt Hedman Ahlström 

Ssk, Fil. Mag. Fil Dr. Lektor 

Högskolan Väst, Trollhättan 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

mailto:cecilia.eriksson@student.hv.se
mailto:ulrika.jonsson@student.hv.se


 
 

britt.hedman.ahlstrom@hv.se 

Tel: XXX 
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Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Förfrågan om genomförande av intervju 

Hej! 

Vi heter Cecilia Eriksson och Ulrika Jonsson. Vi är två legitimerade sjuksköterskor som går 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård och distriktssköterska med inriktning mot folkhälsa 

vid Högskolan Väst i Trollhättan. Som en del i vår utbildning skall vi skriva en magisteruppsats 

på 15 högskolepoäng inom vårt huvudområde omvårdnad.  

 

Syfte: att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården av unga 

vuxna med psykisk ohälsa. 

 

Vi avgränsar syftet till att gälla föräldrars delaktighet när deras barn är i åldern 18-25 år.  

 

Vi ser gärna att få möjlighet att intervjua en distriktssköterska på din vårdcentral. Intervjun 

kommer äga rum på lämplig plats på vårdcentralen. Intervjun beräknas äga rum under januari 

eller vid annat avtalat datum. Till detta behöver vi Ditt godkännande som verksamhetschef och 

även Din hjälp att välja ut lämplig deltagare. Vi kommer använda en intervjuguide med på 

förhand bestämda frågor som ger utrymme för uppföljnings- och kompletterande frågor.  

Intervjun kommer att spelas in på band och intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt. 

Deltagandet kommer vara frivilligt och deltagaren kan närsomhelst avbryta intervjun utan 

närmare motivering. Vi önskar svar på mail eller telefon från i början av januari.  

Vid frågor om magisteruppsatsen eller något annat, vänligen kontakta oss, i första hand på email 

men det går naturligtvis bra på telefon också (se nästa sida). 

Tack på förhand! 

Cecilia Eriksson   Ulrika Jonsson 

cecilia.eriksson@student.hv.se ulrika.jonsson@student.hv.se 

Tel: XXX    Tel: XXX   

Handledare 

Britt Hedman Ahlström 

Ssk, Fil. Mag. Fil Dr. Lektor 

Högskolan Väst, Trollhättan 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

britt.hedman.ahlstrom@hv.se 

Tel: XXX 
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 Bilaga III 

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

Forskningspersonsinformation 

Bakgrund och syfte: Unga vuxna genomgår en fas i livet där de försöker bli självständiga 

individer där de förväntas ta eget ansvar. Övergången till vuxenlivet innebär påfrestningar för 

alla unga vuxna men med samtidig psykisk ohälsa kan denna övergång bli mer komplicerad. 

Sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet är av betydelse för att belysa 

komplexiteten i vården av unga vuxna. Syftet med den aktuella studien är att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars delaktighet i vården av unga vuxna med psykisk 

ohälsa. 

Förfrågan om deltagande: Sjuksköterskor som möter unga vuxna med psykisk ohälsa i sitt 

arbete tillfrågas i denna studie. Förfrågan skickades ut till vårdenhetschefer inom psykiatrisk 

slutenvård samt till vårdcentraler. Vårdenhetschefen har i sin tur tillfrågat tänkbara deltagare och 

förmedlat namnen till oss.    

Hur går studien till? Som datainsamlingsmetod har vi valt att genomföra enskilda intervjuer 

med bandspelare. Intervjun kommer genomföras av de ansvariga för studien. Intervjun kommer 

ske på lämplig plats på arbetsplatsen eller annan avsedd plats. 

Hantering av data och sekretess: Den information och de förtroenden som delges oss, kommer 

att behandlas konfidentiellt. Identitetsuppgifter kommer således inte att kunna kopplas till någon 

person varken under bearbetning av data eller i det slutgiltiga resultatet.  

Hur får jag information om studiens resultat? Resultatet av studien kommer att presenteras 

som en magisteruppsats. Deltagarna i studien har möjlighet att ta del av slutgiltigt resultat genom 

att kontakta ansvariga för studien. 

Frivillighet: Deltagandet är helt frivilligt. Din medverkan kan avbrytas när som helst Du finner 

det lämpligt och utan att ange något skäl för det.  

 

Ansvariga: Ansvariga för genomförandet av studien är Cecilia Eriksson, legitimerad 

sjuksköterska, verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin (KSS), e-post: 

cecilia.eriksson@student.hv.se, mobil: XXX, telefon: XXX. Ulrika Jonsson, legitimerad 

sjuksköterska, verksam inom medicinkliniken (NÄL), e-post: ulrika.jonsson@student.hv.se, 

mobil: XXX, telefon: XXX.  

Handledare för studien: Britt Hedman Ahlström, Ssk, Fil. Mag. Fil Dr. Lektor.  Högskolan Väst, 

Trollhättan. Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur. E-post: britt.hedman.ahlstrom@hv.se, 

telefon arbete: XXX. 
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Samtyckesformulär 

 

Undertecknad har tagit del av skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor. Samtycke lämnas till deltagande i studien. 

 

Datum:_____________________________________________________ 

 

 

Namn:______________________________________________________ 

  



 
 

  Bilaga IV 

Intervjuguide 

Nedanstående frågor ställdes till intervjupersonerna. 

1. Hur ofta möter du unga vuxna med psykisk ohälsa? 

2. Brukar föräldrar vara med vid första besöket till sjukvården eller söker den unge 

vuxne ensam? 

3. Finns det unga vuxna som inte vill involvera sina föräldrar i vården? Om ja/nej, 

isåfall varför? 

4. Hur är din erfarenhet av föräldrars delaktighet? 

5. Hur ser du på att föräldrar är delaktiga i vården? 

6. Hur kan föräldrars delaktighet i vården/omvårdnaden av den unga vuxna 

möjliggöras? 

7. Finns det gånger då föräldrars delaktighet varit negativt/positivt? 

8. Finns det skilda uppfattningar av föräldrars delaktighet bland dina kollegor? 

9. Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 
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