
Hanna Turesson Bernehed, Tjänstedesigner
Regional utveckling - Välfärd och folkhälsa

Samskapande av insatser 
för ungas psykiska hälsa



Design?



Design!



Lösning

Antaganden

Verksamhet

Diskutera

Behov

Insikter

Verklighet

Testa



Inspirerat av Innovationsguiden



Inspirerat av Innovationsguiden



Produktlogik      Tjänstelogik







Vad är ett behov?



Behov ≠ Insats



Innovationsguiden



Behov ≠ Önskemål



"Jag har suttit här 
i snart 1,5 timme så 
de kunde åtminstone 
bjuda på kaffe, 
det är ju helt respektlöst!"



"De kan väl göra som hos 
tandläkaren, att man kan 
boka en tid"





Hur kan vi stärka den psykiska hälsan 
bland unga i länet och se till att rätt stöd 
finns tillgängligt när man behöver det?



Intervjuer

46 ungdomar i grupper om 3-5

Digital plattform vald av dem

 Varför? 

 Varför? 

 Varför? 

 Varför? 

 Varför? 



Förbättringsområden

Hur kan man träna på att se tecken 
i tid, göra något för att må bättre 
innan man dippar för lågt?

Vad skulle du/ni behöva för att 
bättre kunna stötta varandra?

Hur kan unga bli stärkta i sin 
självkänsla?

Vad skulle vården kunna göra 
bättre för att kunna hjälpa unga 
vuxna med psykisk ohälsa?

Har du tips och idéer hur man kan 
förebygga psykisk ohälsa hos 
unga vuxna?

Bemötande från vården

Har du varit i kontakt med någon i 
vården kring psykisk hälsa?

    Om ja, hur har du blivit bemött?

Om du har blivit nekad vård, har 
du fått tips/hjälp att få kontakt 
med någon annan som kan hjälpa 
dig? - Om ja, Hur kändes det att bli 
nekad? Tog du kontakt vidare?

Information och kunskap psykisk 
hälsa och vård 

Vet du var du kan få information 
om psykisk hälsa via vården?

    Om du har sökt information via
    vården, har du
    hittat det du söker?

Var söker du själv efter 
information om psykisk hälsa?

Vet du vem du ska kontakta i 
vården om du mår dåligt? (vem 
vänder du dig till istället?)

Attityder

Tycker du/ni det är svårt eller lätt 
att prata om hur man mår med 
vänner och familj? - Vad tror du 
det beror på att du tycker det är 
svårt/lätt?

(om svårt) Vad kan göra det 
lättare att prata om sina känslor?

Är det tabu att prata om psykisk 
ohälsa/gå till kurator eller 
psykolog? Isf varför? Hur kan det 
förändras?

Hur skulle föräldrar kunna bli 
bättre på att prata känslor med 
sina tonårsbarn?

Hur kan man öka acceptansen 
för att det är ok att må dåligt 
ibland? Ok att inte vara perfekt?

Covid 19

Känner du/ni att din psykiska hälsa 
förändrats något under 
pandemitiden?

Samtalsguide

Bakgrund

Syfte: I första hand en 
kunskapsinhämtning för att få 
en bild av hur ungdomar tänker 
och funderar kring psykisk 
ohälsa men också få förslag 
och underlag för 
förbättringsåtgärder inom den 
nära vården och psykiatrin.

Anonymitet (samtalet spelas 
inte in), ok att inte vilja svara på 
något eller avbryta när man vill, 
era tankar i fokus

Hej

Presentationsrunda + berätta 
något om dig själv (specificera)

(Börja gärna som intervjuare för att 
lätta upp stämningen)

Hur menar du när 
du säger...?

På vilket sätt?

Varför? Varför tror du att  
det är så?

Vad skulle du 
göra istället?

Varför inte?

Vad hade du behövt i 
den situationen?

Önskvärt

Om man skulle söka professionellt 
stöd – hur skulle ni vilja söka stöd?

    Vad skulle underlätta?

Vad kan hjälpa en att förstå att 
man behöver ta stöd från någon 
annan?

Vad är skillnaderna mellan att 
prata med någon ansikte mot 
ansikte jämfört med i en chatt 
eller samtalskanal på nätet? Vad 
föredrar man när?

Vad krävs från en vuxen för att 
man ska våga prata om ALLT?

Hur skulle en riktigt bra 
skolkurator vara?

Avslut

Tacka ordentligt

Hur tas materialet vidare?

Kommer de intervjuade att få 
uppföljning?

Kan du berätta 
mer?

Hur kändes 
det?

Hur tycker du att det 
borde vara?

Kan du komma på 
fler exempel?







Vården upptagen, vill inte ta plats/tid

"Om man vet att det är lång kö 
vill man inte ta upp tid med 
"småproblem"

"För att söka professionell hjälp 
måste man ha något konkret 
att prata om"

Vikten av förtroende vid första mötet

"Hade DISA som ämne i skolan en gång i veckan för 
att prata om känslor men grupperna var otrygga, då 
minskade förtroendet för kuratorn som höll i det"

Språkhinder och kulturella hinder

Det var svårare när man var yngre - 
medvetenhet, språk och relation

"Svårt att uttrycka mina känslor med ord, 
ordförrådet är större på modersmålet"

"Kände när jag var yngre att 
problemet inte var tillräckligt 
stort"

"När jag var yngre kändes det 
inte relevant att prata med en 
vuxen."

Även om man har folk att prata med, kan 
det vara ensamt när det blir som svårast

"Det blir lättare att prata om känslor om man känner tillit, 
men kan vara svårare när man mår sämre"

Sociala medier och förväntan på det perfekta

"Hade en klasskompis som tog bort alla appar, folk ifrågasatte det 
mycket men jag har aldrig sett en person som såg så fridfull ut"

Sociala medier som alternativ första linje

"På Discord finns det en kanal där 
jag kan skriva om jag känner mig 
nere... jag kan få så mkt stöd att jag 
inte hinner läsa allt!"

"Enklare att prata på internet där 
man kan vara anonym."

Undersöka

Vad mår man faktiskt bra av?
Aktiviteter, självkänsla, umgänge.
Att alla har någon att få en kram av ibland

"På tegelbruket finns det människor som förstår 
mig som inte kommer från en annan värld"



Undersöka



Fokusera

Trygg skolmiljö

Trygga digitala miljöer

"Lätt att göra rätt"
Hur följa strategier?

Information / Utbildning

Attitydförändringar

Insikt    Möjlighet

Vi har upptäckt att... Hur skulle vi kunna...

...ge ungdomar 
en rättvis bild av 

verkligheten?

...få kuratorn att bli 
en större del av 

elevernas skolgång?

...skapa ett bra 
förtroende för 
våra kuratorer?

...ungdomar förväntar 
sig att livet ska vara 

perfekt, att må dåligt 
är något onaturligt.

...många får uppfattningen av 
att andras liv är perfekta

genom flödet i sociala 
medier, eftersom många 
bara visar upp det bästa

...många känner en oro över 
att gå till kuratorn på sin 
skola. Få förtroende till 

kuratorn då de träffar den så 
sällan.

...det är lätt att "fastna" i digitala 
miljöer (sociala medier,

spel, forum etc.) vilket kan hindra en 
från annat som främjar hälsan (t.ex. 
en god sömn, motion, regelbundna 

måltider)

...vissa strategier som folk 
använder för att må bättre 

kan vara riskfyllda och 
beroendeframkallande.

...information inte alltid 
räcker, även om man vet 
vad som är rätt kan man 

fortfarande göra fel.

...När man ägnar sig åt aktiviteter 
man tycker om

 bidrar det till mer glädje. Alla 
kanske inte har den

 möjligheten eller ekonomiska 
tillgången att utföra det.

...ge fler stöttning 
i att bryta sina 
dåliga vanor?

...göra det roligare och 
lättare att göra saker 
som man mår bra av?

...Ge en mer nyanserad 
bild av livet även på 

internet?

...uppmuntra 
hälsosammare 

strategier?

(som också kanske 
hänger ihop med 
skyddsfaktorerna)

...göra det mindre 
läskigt och svårt att 

prata om psykisk 
ohälsa?

...gör det enklare för alla att 
berätta sina känslor 
oberoende av språk, 

funktionsnedsättningar, ålder 
och kultur?

...det är svårt att 
formulera hur 

man mår

... främja nedvarvning 
inför sömn, fysisk 

aktivitet, andra intryck 
etc?

...Ge ungdomar en mer 
rimlig förväntan på 

livet?
(Inte perfekt hela tiden)

..främja balasen 
mellan skärmtid 

och "afk- tid"?

...hjälpa de som är fast 
i ett skadegörande 

beteende?

...det kan vara svårt att 
fånga upp signaler om 
att någon mår dåligt 

innan det gått för långt.

...lära oss känna igen tecken på 
att någon mår dåligt innan det 
blir ett beteende som är svårt 

att bryta utan 
medicinsk/professionell hjälp?

...få ungdomar 
att röra på sig?

...elever som mår dåligt ofta 
har svårt att träda fram,

vilket kan orsaka frånvaro 
och relationen till läraren 

ännu längre bort.

...säkerställa en bättre 
relation mellan lärare och 

elever så att elever som mår 
dåligt har någon som ser 
dem och kan hjälpa till?

...göra så att 
varje elev blir 

sedd?



Attityder och verktyg

Idégenerering   Testa idéer    Idéutveckling

Hur kan vi göra det lättare för barn att sätta ord på sina känslor?

Vad var 
pappa 

rädd för 
när han 

Vad var 
mamma 
dålig på i 
skolan?

Föräldrasnackisar

Psst.. Förälder!
Vi� du bli bä�re på 
a� prata
med di�
barn?

När grät 
pappa 

senast?

*"din förälder" istä�et för könat?
Man kanske inte har två föräldrar.

Om barnet inte vill 
prata, kan man 
uppmuntra hen till att 
skriva likt en dagbok 
som man kan växla 
mellan barn och 
förälder?

Klistermärken

Idag kändes så här: Rita eller skriv nåt mer
Känslo-
rummet

Känslorummet
prata med oss

https://replika.ai/

koppla 
föräldrar? 

föräldrarna på 
andra sidan 
och svara?

Prata känslor med din idol
sommarlov 

- ida
- alex

big 
top heidi

minionerna
roligast: 
roblox

tråkigast: 
prata med 
karaktär

roligasre 
med 

kändisar
yumi tomu

sniperwolf spyninjas

pratar 
helre med 
mamma

när jag 
bråkar  med 
sam o doris 
(på dagen)

pratar lite 
om 

känslor nu

fanns ett 
känsloprogam, 

vet inte vad 
det heter

pratade 
mer i 
ettan

brukar 
prata om 
känslor

berättar inte 
om saker som 
hänt hemma 

med kompisar 
i skolan

om man är 
ledsen hemma, 

borde man 
prata med en 

hemma.Skapa ett spel
som är mer 
socialt så att
barnen kan 
lära sig.

*om man som 
förälder tycker 
det är svårt att 
ta upp ämnet 
med sitt barn 
kan man göra 
det på ett 
naturligsätt? 
som t.ex. 
infromation/ 
samtalsguide 
på mjölkpaket

*om barnet inte 
vill prata, kan 
man uppmuntra 
hen till att skriva 
likt en dagbok 
som man kan 
växla mellan 
barn och 
förälder?

*t.ex. emoji 
snurran som 
finns på suicde 
zero, för att få 
barn att prata 
om vissa 
känslor men 
också visa att 
de känner igen 
känslorna.

Man kan som förälder
öppna upp sig till 
barnen så som de vill 
att barnen ska öppna 
upp sig tillbaka. Att 
som förälder kanske 
dela med sig av nått 
av sina problem så att 
inte barnet känner sig 
ensam med att ha 
problem.

Involvera föräldrar 
genom att koppla 
barnets konto till 
förälderns konto.

Ta med den likta 
dagboken till skolan. Där 
kan barnen lära sig ord 
och dela med sig av sig 
själva.

Kunna ta bort emojisarna
om man exempelvis är 
väldigt liten kan man 
sätta de på ställen. På 
baksidan kan det även 
finnas mer information 
om de olika känslorna.

"Min 
bok"

"Boken 
om mig"

hälsosamtal

svårt att få 
vissa föräldrar 
att ta psykisk 

ohälsa på 
allvar

kulturellt? 
blundar för 

problem - vill 
inte vara en 

dålig förälder

"små barns problem 
är små problem" - 
men finns allvarlig 

psykisk ohälsa även 
bland yngre barn

pga kan inte 
visa? pga ses 
som mindre 

problem t.ex. 
blyghet

inte kan 
uttrycka 

(inte lärt sig 
begrepp än) "barn- 

appar" spel

roblox

förskoleklass, 
låg- 

mellanstadie

Föräldrars 
personlighet/ 
färdigheter 

spelar stor roll

Lära sig känna 
igen 

känslouttryck 
hos andra - 

empati

Många barn har svårt 
att visa och förstå sina 

och andras känslor

Svårt att veta om andra 
kan förstå hur man 

känner - stress att t.ex. 
gå och prata med 

kurator, måste 
formulera sig

Att beskriva med ord - 
inte lätt för alla, 

språksvag eller annat 
modersmål eller 
"bildlig person"

Hög tröskel första 
gången - lättare med 
"formulär" och att få 

förbereda sig

Föräldrar

Spel

SkolaSvårigheter 
hos yngre barn

viktigt att lära oss 
hantera känslor på 
ett bra sätt för att 

hindra 
problematiska 
beteenden vid 

motgångar

t.ex. så att man 
inte blir aggressiv 
när man inte vet 

vad man ska göra 
med sina känslor

Allmänt

Vem skulle man 
vilja prata med? 

På vilket sätt?

hellre 
skriva

ja skulle 
avra roligt 
att skriva 

brev i skolan

om man 
skriver

man kan ha 
en grupp 
med fler 

karaktärer

dp kan 
man skicka 

emojis

skolsköterska 
/kurator 
pratar i 
klasser

https://replika.ai/


 Koncept 

 Principer och insikter 



Princip

Skapa förutsättningar för att må bra, 
snarare än bota mig från att må dåligt 

Stärk min självkännedom
Skapa sammanhang för samtal

Vad var 

pappa rädd 

för när han 

var liten?

Vad var 

mamma dålig 

på i skolan?

Fråga din
förälder

Psst.. Förälder!
Vi� du bli bä�re på 
a� prata
med di�
barn?

Gå laget runt 

& berätta 3 

saker som du 

är rädd för, 

Datum:                               

Borstat tänderna

ätit minst 3 måltider

Druckit vatten

rört på dig

sovit tillräckligt

bytt om

Nämn något som du är stolt över att du åstadkommit idag
                                                                                                                      

Vad har gjort dig glad idag?
                                                                                                                      

Är det något som gjort dig nedstämd idag?
                                                                                                 

Hur har din dag sett ut?
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 

Humör
Ringa in i vilket humör du känner att du haft under dagen

Lugn Glad Energisk Sprallig Humör-
svängningar

Irriterad Ledsen OroadKänner mig
skyldig

Trött Förvirrad

Maniska
tankar

Bra jobbat idag, du borde vara stolt över dig själv!
Ses igen imorgon!

Meny

Känsloverkty
get

Planerare

Inställningar

Välkommen till 
känsloverktyget

Datum:16/07

Se graf över ditt 

mående

Hur mår du just nu?

Vad har du gjort idag?

Mående + 

Planerare

Planerare

Dina fokus områden:

Redigera

Mat

Söm
n

Träning

Mål

Intressen

Vi 
start

Hej Lisa!

Inst
ällni

Mål
Sömn

Intressen

Mat
Träning

Planera in dina 
områden

Önskar du att 
koppla 

samman flera 

HUR DU HAR MÅTT

HELA VECKAN

Bra

Dåligt

Graf över mående

Lisa

Sömn

 Vecka

Träning

Mat

Planera 
in!

Feedback på ditt mående 
och dina vanor

de dagar din fysiska aktivitet 
ligger under den 

rekommenderande mängden 
så märker vi att du mått sämre.

vill du ha hjälp att planera in 
mer fysisk aktivitet i din 

planering?

du har under beskrivit ditt 
mående som dåligt den senaste 
veckan, vill du ta kontakt med ... 

för att få hjälp?

Ta kontakt med 

11-77 här

Meny

Känsloverkty
get

Planerare

Inställningar

Mående + 

Planerare

Meny

Känsloverkty
get

Planerare

Inställningar

Mående + 

Planerare

Gå till 
planer

Re
dig

            Många bilder i ditt flöde verkar vara 
manipulerade, antingen via 
skönhetsingrepp eller bildretuschering. 
Klicka här för att läsa mer

Du har spenderat 3h 
på tikok
vill du stänga appen?
Ja      Nej



Princip 

Det måste vara tillgängligt
Lätt att hitta rätt
Ingångar för alla

Psykolog berättar

Patient berättar

Rundvandring, visa lokaler

Vem är din 

idol?

Visste du att 

du kan prata 

Psst.. scanna QR 
koden för a� få tips 
på bra och
roliga appar
som kan
hjälpa.

Har du någonsin när du känt 
dig lite nere, velat prata med 
någon men inte haft någon 
att prata med?

Här har vi samlat appar och 
hemsidor där man kan 
chatta eller prata med någon 
när man mår lite dåligt

Vem kan du
prata med?

du är anonym
du kan ta kontakt dygnet 
runt
du för din egen talan 
även om du är under 18

WWW.Blåalinjen.se

blåalinjen.se .........................

............................

https://www.xn--blalinjen-62a.se/


Bemötande, förtroende och tydlighet
Patologisera inte

Princip

Sociala grundregler 

Jag ser, upptäcker, 
och tar till mig 

information

Jag förstår vad jag kan 
förvänta mig av att 

interagera med 
tjänsten

Jag får återkoppling 
och vet var jag 
befinner mig

Jag gör, kontaktar 
eller deltar

Sociala 
grundregler



BUP

MPO





Användarinvolvering



Användarinvolvering



Hanna Turesson Bernehed, Tjänstedesigner
Regional utveckling - Välfärd och folkhälsa

hanna.turesson- bernehed@regionorebrolan.se

Stort tack!


