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Abstract 

The purpose of this study was to find out how and to what degree the child’s perspective is 

noted in adult psychiatry. 

 How aware children to adults with mental illness noted in adult psychiatry? 

 What opportunities and constraints does adult psychiatrist experience to include the 

child’s perspective when working with mentally ill parents? 

 

Qualitative interviews were conducted and Bronfenbrenner's ecological theory of 

development was used to highlight children’s perspective. Through the Beardslee's family 

intervention method the professionals get the child’s perspective and both entities have staff 

trained in the methodology. The child’s perspective is also considered in conversations with 

the patient regarding parenthood and the child’s situation. The consideration is very 

dependent on single persons and not controlled by work routines at the entities. It differs by 

the entities where the psychosis unit meets children to a large extent. The two units offer the 

patient group activities for the children through the social services so some cooperation takes 

place here; other cooperation does not exist. The professionals are aware of operative laws 

and regulations; however constraints are deficient routines and opposition from patients.  

 

Keywords: adult psychiatry, child perspective, mental illness, children's needs. 

 

  



Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur och i vilken omfattning som ett barnperspektiv tillämpas i 

vuxenpsykiatrisk verksamhet. Frågeställningarna var: 

 

 Hur uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin? 

 Hur uppfattar professionella sina möjligheter och begränsningar att uppmärksamma 

barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

 

Kvalitativa intervjuer genomfördes och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

användes för att beskriva hur barnperspektivet kan uppmärksammas på olika nivåer.  

Vi fann att barnperspektivet beaktades i form av samtal med patient om föräldraskapet och 

barnets situation samt enskilt med barnet. Detta är dock väldigt personberoende och inte styrt 

av rutiner på enheterna och skiljer sig mellan enheterna där psykosenheten träffar barn i större 

utsträckning. Enheterna erbjuder patientens barn gruppverksamhet hos socialtjänsten och här 

sker samverkan medan övrig samverkan är nästan obefintlig. De professionella känner till 

gällande lagar och riktlinjer men begränsningar är bristande rutiner och motstånd från 

patienter. 

 

Nyckelord: vuxenpsykiatri, barnperspektiv, psykisk sjukdom, barns behov. 

  



Förord 

Under hösten 2012 har vi troget arbetat med denna studie i hopp om att kunna redovisa en 

övergripande bild över hur barn till föräldrar med psykisk sjukdom uppmärksammas inom 

vuxenpsykiatrin. Det har varit till stor fördel av vi varit två som gjort det här ihop då vi har 

haft många diskussioner vilket har bidragit till ökad förståelse hos oss inom ämnet.  

Vi vill tacka alla intervjupersoner som möjliggjorde denna studie genom att ställa upp för 

intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Pär Grell som stöttat och handlett oss i rätt 

riktning och inspirerat oss att tänka i nya banor. 

Gävle den 8 januari 2013 

Kristin Erlandsson och Veronica Wallbäcks 

  



Innehåll 

1 Introduktion..................................................................................................................................... 1 

1.1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 2 

1.3 Disposition ............................................................................................................................... 2 

1.4 Begreppsförklaringar ............................................................................................................... 2 

2 Tidigare forskning ........................................................................................................................... 4 

2.1 Barn till psykiskt sjuka ............................................................................................................. 4 

2.2 Föräldraskap kombinerat med psykisk sjukdom ..................................................................... 5 

2.3 Att arbeta med psykiskt sjuka och deras barn ........................................................................ 6 

2.3.1 Organisationens betydelse .............................................................................................. 7 

3 Teori ................................................................................................................................................. 9 

3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ......................................................................... 9 

3.1.1 Utvecklingsekologi med barnet i fokus ........................................................................... 9 

3.1.2 Utvecklingsekologins nivåer med vuxenpsykiatrins arbete i fokus ............................... 10 

4 Metod ............................................................................................................................................ 12 

4.1 Förförståelse .......................................................................................................................... 12 

4.2 Forskningsdesign ................................................................................................................... 12 

4.3 Etiska ställningstaganden ...................................................................................................... 12 

4.4 Tillvägagångssätt ................................................................................................................... 13 

4.4.1 Urvalsmetod och val av intervjupersoner ..................................................................... 13 

4.4.2 Förberedelse och genomförande .................................................................................. 14 

4.5 Analysförfarande ................................................................................................................... 14 

4.6 Validitet ................................................................................................................................. 15 

4.7 Reliabilitet.............................................................................................................................. 15 

4.8 Generaliserbarhet ................................................................................................................. 15 

4.9 Studiens avgränsningar och begränsningar .......................................................................... 16 

5 Resultatredovisning och analys ..................................................................................................... 17 

5.1 Presentation av intervjupersonerna ..................................................................................... 17 

5.2 Hur uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin?............ 18 

5.2.1 Hur resonerar de professionella kring barnen och deras behov? ................................. 18 

5.2.2 Hur beskriver de professionella att de går tillväga? ...................................................... 19 

5.3 Hur uppfattar professionella sina möjligheter och begränsningar att uppmärksamma barn 

till psykiskt sjuka föräldrar? ............................................................................................................... 21 



6 Sammanfattning och slutdiskussion .............................................................................................. 26 

6.1 I relation till barnen - Mikronivå ............................................................................................ 26 

6.2 I relation med förälder och dennes nätverk - Mesonivå ....................................................... 26 

6.3 Inom organisationen - Exonivå .............................................................................................. 27 

6.4 I förhållande till lagar och riktlinjer - Makronivå ................................................................... 27 

6.5 Reflektion .............................................................................................................................. 28 

6.6 Vidare forskning .................................................................................................................... 28 

7 Referenslista .................................................................................................................................. 29 

8 Bilagor ............................................................................................................................................ 32 

8.1 Bilaga 1 Allmän intervjuguide ................................................................................................ 32 

 



1 
 
 

1 Introduktion 

etta kapitel ger en introduktion till uppsatsens ämne samt bakgrund och anledningen till det 

problem och de frågeställningar som identifierats. Läsaren introduceras till uppsatsens tre 

teman följt av en disposition av uppsatsen samt definitioner av centrala begrepp. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Inledning 

Inom vuxenpsykiatrin bedrivs vård av patienter med psykiska störningar. Vården ska vara 

individuellt anpassad med tydliga mål och vårdplanering ska göras tillsammans med patienten 

och dennes anhöriga och närstående. Inom psykiatrin arbetar socionomer med psykosocialt 

arbete (Landstinget Gävleborg).  

Närmare 40 % av de patienter som vårdas inom vuxenpsykiatrin är föräldrar till minderåriga 

barn (Renberg, 2007:5). Föräldrar med psykisk sjukdom har en varierad förmåga till omsorg 

om sina barn vilket bland annat beror på hur allvarliga psykiska problem föräldern har 

(Hagström, 2001:32). Forskning har visat att barn till psykiskt sjuka löper större risk att 

utveckla egna psykiska sjukdomar på grund av den psykosociala miljö som barnet lever i, 

detta gäller även de barn som inte har genetisk sårbarhet för psykisk sjukdom (Hagström, 

2001:26). Det har också framkommit att dessa barn oftare får drogrelaterade diagnoser samt 

oftare tar självmord eller gör självmordsförsök (Skerfving, 2005:42f). Barn som växer upp 

med psykiskt sjuka föräldrar har kallats för ”de osynliga barnen”, bland annat på grund av att 

de kommer i skymundan av förälderns sjukdom samt att de ibland uttrycker sig genom att 

vara tysta och försiktiga (Ekelund, Dahlöf, 2009:217). Brister i samhället har bidragit till att 

dessa barns behov har ”osynliggjorts” av skolor, socialtjänst, sociala nätverk och familjen 

som inte velat se för att på så sätt slippa handla. De har även ”osynliggjorts” av psykiatrin 

med slutna institutioner och oviljan av hembesök. För att barn till psykiskt sjuka föräldrar 

skall kunna få stöd och hjälp behöver de först uppmärksammas. Ju tidigare de 

uppmärksammas så att hjälpinsatser kan sättas in desto större är chansen att de i vuxen ålder 

själva inte utvecklar psykisk sjukdom eller andra sociala problem (Skerfving, 2005:5,11). 

När en vuxen person kommer i kontakt med psykiatrin på grund av egen psykisk sjukdom är 

det till synes naturligt att det inom vuxenpsykiatrin råder ett vuxenperspektiv men det krävs 

även ett barnperspektiv då många patienter är föräldrar. Detta har visat sig vara ett komplext 

ämne och många olika problem kan uppstå i processen att uppmärksamma barnen och deras 

behov. Psykiskt sjuka föräldrar tar inte alltid själva upp föräldraskapet i samtal med 

vuxenpsykiatrin av rädsla för att deras barn ska bli omhändertagna av socialtjänsten. 

Yrkesverksamma inom vuxenpsykiatrin har vittnat om att de saknar kunskap och tid för att 

kunna arbeta med barnen och patientens föräldraskap (Maybery & Reupert, 2006:2, 6). I en 

nationell kartläggning av vuxenpsykiatrins stöd till barn där en förälder lider av psykisk 

sjukdom framkom att 87 % av psykiatriklinikerna tycker att det saknas något i stödet på sin 

klinik. Det framkom även att det finns en önskan om en enhetlig metod för hur man ska möta 

barnen till vuxenpsykiatrins patienter. I denna kartläggning var Gävleborg ett av tre Landsting 

som inte deltog (Renberg, 2007:3, 6f, 20). 

D 
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Med detta väcktes vårt intresse att undersöka hur anställda inom vuxenpsykiatrin uppfattar det 

är att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar. Vi har undersökt hur socionomer och 

psykiatrisjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin i Landstinget Gävleborg uppfattar det är att 

uppmärksamma barn till en förälder med psykisk sjukdom. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken omfattning som ett barnperspektiv 

tillämpas i vuxenpsykiatrisk verksamhet. Frågeställningarna vi avser söka svar på är: 

 

 Hur uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin? 

 Hur uppfattar professionella sina möjligheter och begränsningar att uppmärksamma 

barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

1.3 Disposition 
Resterande delar av uppsatsen ger i kapitel två en sammanfattning av tidigare forskning inom 

ämnet, uppdelat i tre perspektiv. Det tredje kapitlet behandlar Bronfenbrenners utvecklings-

ekologiska teori som är vår valda teoretiska bakgrund. Kapitel fyra redogör för de metoder 

som använts, vilken information som samlats in samt hur och anledningen till dessa val. Det 

innehåller även en diskussion och kritisk genomgång av vald metod inklusive valda 

avgränsningar. En resultatredogörelse samt analys av resultat och koppling till tidigare 

forskning görs i kapitel fem, kapitlet börjar med en kort presentation av intervjupersonerna. I 

det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattas essensen av analysen och diskuteras i relation 

till syfte och frågeställningar. Vidare tas förslag till fortsatt forskning upp. 

1.4 Begreppsförklaringar 
Barn - Vi har valt att använda oss av barnkonventionens definition av barn vilket är varje 

människa under 18 år enligt Barnkonventions första artikel (Barnkonventionen, 2012). 

Barnperspektiv - Barn har inte förmågan att framföra sina yrkanden på det sätt som vuxna 

kan. Därför är det upp till de som arbetar med barn att se till barnets bästa. Detta innebär att 

den vuxne ser och bemödar sig att förstå barnet samt att de sätter in de åtgärder som de avgör 

är det bästa för barnet, detta även i ett långsiktigt perspektiv (Hindberg, 1999:41). Ett 

barnperspektiv handlar om att känna till och förstå barns behov samt att agera med barnens 

bästa i åtanke, inom vuxenpsykiatrisk verksamhet handlar det om att uppmärksamma barnen 

och att integrera dem i arbetet. 

Omsorgsförmåga - När omsorgsförmågan nämns i studien menas att kunna skapa goda 

uppväxtförhållanden för barn. Barns grundläggande behov förändras under barnets utveckling 

och är därför inte bestående. En stabil och varaktig relation till föräldrarna, omvårdnad, 

tillsyn, skydd, gränssättning och stimulans är några behov som barn har (Socialstyrelsen 

1999:25f). När dessa behov kan tillgodoses benämner vi i arbetet detta som att vara en 

tillräckligt bra förälder. 

Professionell - I denna studie benämns yrkesverksamma inom vuxenpsykiatrin genomgående 

som professionella. 
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Psykisk sjukdom – Detta begrepp används i studien som ett samlingsnamn för alla 

psykiatriska tillstånd med en diagnos (Socialstyrelsen, 2006:9). Dessa tillstånd är inte per 

automatik permanenta utan kan variera över tid och rum (Skerfving, 2005:24).  
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2 Tidigare forskning 

 detta kapitel beskrivs vad vi har uppfattat som essensen av vad som tidigare författats inom 

ämnet uppdelat på tre huvudområden som vi anser viktiga för att förstå varför det kan innebära 

svårigheter att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom. Kapitlet börjar med att beskriva 

barnens situation, sedan beskrivs föräldraskap kombinerat med psykisk sjukdom och sist beskrivs 

arbetet med psykiskt sjuka och deras barn utifrån de professionellas perspektiv. 

_________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Barn till psykiskt sjuka 
I tidigare forskning har vi funnit att det varit svårt att fastställa hur många barn i Sverige som 

har minst en förälder med psykisk sjukdom eftersom det inte är alla kliniker som för statistik 

över om patienter har barn. De flesta studier som gjorts kring detta visar dock att runt 40 % av 

de patienter som vårdas inom vuxenpsykiatrin är föräldrar till minderåriga barn (Renberg, 

2007:5). Skerfving (2005:11) menar att barn till psykiskt sjuka föräldrar har varit 

osynliggjorda av samhället. De har exempelvis inte funnits dokumenterade i journaler inom 

vuxenpsykiatrin (Skerfving, 2000:3). Även professionella inom vuxenpsykiatrin uppger att 

det finns ett mörkertal av barn som riskerar att fara illa och är svåra för utomstående att 

uppmärksamma (Socialstyrelsen, 1999:46ff). Fler patienter medicineras idag för sin sjukdom 

och lever ute i samhället som vem som helst vilket är en skillnad mot tidigare då långa 

sjukhusvistelser var vanliga. Psykiskt sjuka har normaliserats och ett föräldraskap har blivit 

möjligt för dem (Skerfving, 2000:7, Hindberg, 1999:98). Mot bakgrund av detta finns det 

anledning att tro att fler barn än tidigare lever nära en psykiskt sjuk förälder och det med eller 

utan stöd från samhälle och nätverk (Skerfving, 2000:7). Skerfving har även liknat barn till 

psykiskt sjuka med en kameleont och menar att de ofta är skickliga att anpassa sig, göra sig 

osynliga och inte sticka ut från mängden av rädsla för att blotta sitt ”annorlundaskap” 

(Skerfving, 2000:3); detta gör att barnen kan vara svåra att upptäcka.  

I forskning identifieras skyddsfaktorer som kan skydda barnen från att själva få problem och 

riskfaktorer som kan utsätta barnen för större risk att själva få problem. Riskfaktorer påverkar 

barns utveckling och levnadsmönster och forskning har visat att det är uppväxtmiljön snarare 

än genetiken som i stor grad påverkar. Exempel på riskfaktor kan vara om föräldrarna, 

förutom psykisk sjukdom, har fler problem som till exempel missbruk, självskadebeteende, 

våld inom familjen eller om någon av föräldrarna blivit dömda för kriminalitet (Skerfving, 

2005:44,51,67f). Socioekonomiska problem spelar också en stor roll (Skerfving, 1996:77) och 

familjer där någon har en psykisk sjukdom lever ofta i en socialt och ekonomiskt utsatt 

situation (Socialstyrelsen, 1999:11). Barn till föräldrar med psykisk sjukdom får i större 

utsträckning känslomässiga störningar och beteendestörningar samt förekommer oftare själva 

inom psykiatrivården. Förekommer fler riskfaktorer i barnets livssituation ökar dödsrisken 

med 50 % samt en ökad risk till diagnoser som är förknippade med alkohol eller narkotika. De 

är även högt representerade för självmordsförsök och självmord (Skerfving, 2005:42f). Vuxna 

barn till psykiskt sjuka har berättat om upplevelser från sin uppväxt som svåra att förstå och 

att föräldrarnas växlande sinnesstämning gjort dem oroliga (Socialstyrelsen, 1999:31). I 

intervjuer med fem svenska barn till psykiskt sjuka föräldrar, där tre av dem inte hade någon 

fungerande ”andra förälder”, berättade samtliga tre om rädslan för förälderns svängiga humör 

samt hur de blivit delaktiga i förälderns hallucinationer. Samtliga barn nämnde avsaknaden 

I 
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från stöd ifrån psykiatrin, att någon pratade med dem om förälderns sjukdom samt hade 

intresse av att lyssna på dem om de hade något de ville prata om. I intervjuer med unga vuxna 

framkom att det förekom ”tystnadsplikt” angående förälderns sjukdom och att det inte var 

något man pratade om, varken med professionella eller bekanta. Ett omvänt föräldra-

barnförhållande är vanligt förekommande, till exempel där barn redan som åtta-åringar får 

sköta ekonomin samt ta hand om omsorgen av yngre syskon (Socialstyrelsen, 1999:31).  

Att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom behöver dock inte innebära att barnet 

själv drabbas av psykisk ohälsa eller sociala problem i framtiden. Förutom riskfaktorer finns 

även skyddande faktorer i barnens liv som har en positiv inverkan på deras utveckling och 

levnadsmönster senare i livet. En kärleksfull relation mellan föräldrar och barn och ett stabilt 

och fungerande socialt nätverk, som tillgång till en frisk förälder, vänner till familjen, grannar, 

lärare och förskolepersonal, kan vara viktiga skyddande faktorer när en förälder brister i 

omsorgsförmågan (Skerfving, 1996:50, 79). Det är inte nödvändigtvis så att det endast är 

föräldrarna som måste stå för den rätta omsorgen utan den kan komma från någon annan 

person i barnets närhet (Killén, 2009:36f). Forskning har visat att förutsättningarna för en 

positiv utveckling samt levnadsmönster för barnen ökar avsevärt om de har en frisk förälder 

som stöd så att barnet inte lämnas själv med förälderns sjukdom (Skerfving, 2005:67f). Den 

friske föräldern ska inte bara orka med att kompensera föräldraskapet utan även upprätthålla 

sin roll som partner och skapa en trygg hemvist för barnen (Järkestig-Berggren, 2008:23ff). 

Även om den friska föräldern ses som en viktig skyddsfaktor är även denne anhörig till den 

sjuke föräldern och forskning har visat att den friska föräldern, partnern till den sjuke 

föräldern, ofta själv mår dåligt på grund av den belastning det kan vara att leva med en 

psykiskt sjuk person. Makar till psykiskt sjuka löper en förhöjd risk att utveckla depression än 

andra anhöriggrupper (Wittmund, Wilms, Mory, 2002:177–182). Så många som 40 % 

upplevde egna psykiska problem av att leva med en psykiskt sjuk person och 10 % hade 

självmordstankar. 28 % uppgav att de blivit tvingade att ge upp sin egen fritid och 15 % hade 

till och med blivit tvungna att sluta arbeta (Östman, 2007:35–43). Skyddande faktorer är även 

barnets inre egenskaper och förmågor så som anpassningsförmåga och förmågan att skapa 

positiva relationer. Dessa behöver inte vara medfödda utan kan införskaffas under uppväxten. 

Barnets kunskap och förståelse om förälderns sjukdom samt om hur det påverkar föräldern är 

också en viktig skyddande faktor (Skerfving, 1996:79f). Barn som lever i familjer där man 

talar öppet om förälderns sjukdom upplever en lättnad över att kunna göra detta 

(Socialstyrelsen 1999:31). Hur barnet påverkas beror på barnet själv, familjesituationen, hur 

nätverket kring barnet ser ut och familjens ekonomiska situation (Skerfving, 2005:93). 

2.2 Föräldraskap kombinerat med psykisk sjukdom 
En studie (Järkestig-Berggren, 2008:18f) med syftet att lyfta fram psykiskt sjuka mödrars 

erfarenheter om att vara förälder samt hur de upplevde det erbjudna stödet som förälder 

visade att föräldraskapet ökade deras självkänsla samt att de kände bekräftelse som kvinnor. 

De vittnade även om svårigheter att kombinera sin sjukdom med föräldraskap. Kvinnorna 

beskrev en oro över hur barnen påverkades av sjukdomen samt att vårdpersonal inte tog upp 

föräldraskapet i samtalen. De tog inte heller själva upp barnen i samtalen av rädsla för att 

förlora dem. Mödrar som fått sina barn omhändertagna upplevde att livet förlorat sin mening. 

Mödrarna efterlyste hjälp med föräldraskapet i form av praktiskt stöd i hemmet utfört av 
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samma person. De uttryckte även att de upplevde att barnen var i behov av att prata med 

någon om förälderns sjukdom samt att barnen behövde hjälp med att ta sig till 

fritidsaktiviteter. Det går inte på förhand säga vilka svårigheter som kan komma att uppstå 

eller hur en speciell diagnos yttrar sig i föräldraskapet, detta är individuellt. Faktorer som 

spelar in är bland annat hur sjukdomsbilden yttrar sig hos föräldern samt vilken ålder barnet 

befinner sig i när föräldern insjuknar (Skerfving, 2005:31,34). Några svårigheter har ändå 

identifierats av Killén (2009:98), bland annat kan en psykiskt sjuk förälder bli för distraherad 

av sin egen sjukdom för att kunna uppmärksamma barnet och förstå dess signaler. Relationen 

mellan barn och förälder kan kännetecknas av rädsla, impulsgenombrott och osäkerhet samt 

att barnet får svårt att förstå föräldern (Hagström, 2001:29). Föräldern kan även få svårt att 

skapa känslomässig kontakt med barnet och skapa rutiner i omvårdnaden av barnet 

(Skerfving, 1996:18). Föräldrar som har en psykisk sjukdom kan känna en oro om hur barnen 

uppfattar deras sjukdom och ofta skiljer det sig hur föräldern uppfattar att barnet mår med hur 

barnet verkligen känner (Glistrup, 2005:66f,). Även om en förälder med psykisk sjukdom 

älskar sitt barn så kan denne ha svårigheter att visa det på ett lämpligt sätt, svårt med 

närkontakten och ha en orealistisk verklighetsförankring samt att samspelet med barnet kan 

bli åsidosatt. Föräldern kan ha svårigheter i att tillfredsställa de behov barnet har av att få 

bekräftelse, det kan även vara så att det är barnet som bekräftar föräldern (Sigling, 2002:13f, 

Killén, 2009:100). ”Barndomen varar inte bara livet ut, utan den varar i generationer”, med 

det menar Killén, (2009:18) att det samspel man som förälder har med sitt barn speglar de 

upplevelser man själv haft som barn av sina egna föräldrars samspel. För att kunna prestera ett 

”tillräckligt bra” föräldraskap förutsätts att man som liten har fått vara med om det själv, ”det 

är svårt att ge något som man inte själv fått” (Killén:2009:36). Om en förälder utsätts för 

större påfrestningar, psykiskt eller socioekonomiskt, än vad det finns kapacitet för att klara av 

är det svårt att vara en tillräckligt bra förälder. Som professionell blir bemötandet till föräldern 

viktigt för att bevara och bygga upp förälders självkänsla som har en direkt koppling till hur 

föräldrarna hanterar sitt föräldraskap (Killén, 2009:36,127). Även om många föräldrar med 

psykisk sjukdom kan ha en bristande omsorgsförmåga är de ändå öppna för stöd i sitt 

föräldraskap och många av dem anser att föräldrarollen är en väldigt viktig roll i sina liv 

(Maybery & Reupert, 2006:6).  

2.3 Att arbeta med psykiskt sjuka och deras barn 
Professionella vittnar om att en anledning till att de inte uppmärksammar barn till psykiskt 

sjuka föräldrar är att de inte har tid att ordna situationen som skulle kunna upptäckas av deras 

inblandning i familjesituationen. De anger även kompetensbrist och en osäkerhet inför att tala 

med och om barn som en anledning (Socialstyrelsen 1999:12f, 44). Professionella upplever 

samtal kring föräldraskapet som ett laddat ämne som är svårt att ta upp med rädsla för att såra 

eller kränka patienten (Järkestig-Berggren, 2008:37). Vissa menar att det inte ingår i 

vuxenpsykiatrins ansvar att uppdaga problem i familjen, utan att deras arbete går ut på att 

behandla patienten (Socialstyrelsen, 1999:44). Yrkesverksamma inom vuxenpsykiatrin i 

Australien har uppgett att de största hindren i att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka 

föräldrar är att föräldern själv inte inser att sjukdomen påverkar barnen och att de förnekar sin 

sjukdom. Även dessa personer uppger brist på tid, kunskap och utbildning i arbete med barn 

som hinder för att kunna uppmärksamma barnen (Maybery & Reupert, 2006:1). Enligt 

Renberg (2007:10f) har trots detta en stor majoritet av de vuxenpsykiatriska klinikerna i 
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Sverige angett att de har samtal kring barnen, om hur föräldrarna löst situationen för barnen 

och hur sjukdomen eventuellt påverkar barnen; de anger även att de tycker det kan bli bättre. 

Huruvida barnen tas med i behandlingsarbetet framförs olika åsikter och tillvägagångssätt. En 

del tar upp barnen i samtal med föräldern utan barnen fysiskt närvarande, en del anser att 

barnen skall tas med i behandlingsarbetet så fort som möjligt medan vissa anser att de skall 

tas med i ett senare skede, vissa gör individuella bedömningar och för vissa beror det på 

barnets ålder om de tas med i behandling eller inte.  

Det görs sällan anmälningar från vuxenpsykiatrin om barn som far illa till socialtjänsten, 

varpå barnens behov riskerar att inte uppmärksammas alls eller att det tar lång tid innan de 

uppmärksammas (Socialstyrelsen, 1999:16). Några anledningar till de få anmälningarna är en 

osäkerhet om vad som är tillräcklig grund för anmälan, en misstro till socialtjänsten och deras 

insatser och att anmälan kan påverka patientsrelationen negativt (Järkestig-Berggren, 

2008:30f). 

2.3.1 Organisationens betydelse 
Eftersom vuxenpsykiatrin kan vara den enda instans som känner till att ett barn har en 

psykiskt sjuk förälder har de en central roll då det gäller att upptäcka barnen och att förmedla 

barnens behov av stöd till professionella nätverk. När man bedömer en förälders 

omsorgsförmåga bör hänsyn tas till barnets utvecklingsfas, förälderns förutsättningar, barnets 

personlighet och den sociala miljö de lever i. Den som ska göra bedömningen bör således ha 

kompetens gällande barns utveckling, psykiska sjukdomar och hur föräldrars psykiska 

sjukdomar kan påverka deras barn (Socialstyrelsen, 1999:12f, 27f, 44). En nationell 

kartläggning av stöd till barn vars föräldrar har kontakt med psykiatrin visar på differenser 

mellan klinikerna gällande stödet till patienternas barn. Hälften av klinikerna saknar rutiner 

för hur man möter barn till föräldrar med psykisk sjukdom, dock har många påbörjat ett jobb 

med att ta fram rutiner och handlingsplaner. Beardslee familjeintervention är en metod med 

syftet att underlätta kommunikationen i familjen om förälderns psykiska sjukdom samt 

uppmärksamma barn och anhöriga och att medvetandegöra föräldrarna om skyddande 

faktorer, såsom fungerande skola, kompisrelationer, intressen. Samtal hålls med såväl 

patienten som dennes barn och andra anhöriga (Psykiatrinätverket, Barn som anhöriga). De 

kliniker som har rutiner och handlingsplaner har oftare barnrelaterade samtal och en väl 

fungerande samverkan med andra verksamheter. Det framkommer även att man oftare tar med 

barnen i behandlingsarbetet inom slutenvården än vad man gör i öppenvården. 64 % av 

klinikerna uppger att det är en obligatorisk uppgift att ange om patienten har barn (Renberg, 

2007:3, 8f). Renberg (2007) menar även att de kliniker som använder Beardslee 

familjeintervention benämner den som en fungerande, strukturerad och konkret metod för att 

uppmärksamma barn på ett bra sätt. Det har visat sig att de vanligaste sätten för 

vuxenpsykiatrin att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar är familjesamtal, 

nätverksträffar, informationssamtal och samtal med barnen. På många kliniker förekommer 

samarbete kring barngrupper med Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten 

(Renberg, 2007:12f, 26f). Det pratas ofta om att samverkan mellan vuxenpsykiatrin och 

socialtjänsten inte fungerar så bra, detta sägs bero på att socialtjänsten i sitt arbete jobbar efter 

ett uttalat barnperspektiv som vuxenpsykiatrin har fått kritik för att de saknar. En 

internationell studie förkastar denna teori och visar istället på att de båda verksamheterna har 
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en relativt lika syn på barns behov, den skillnad som framkom i barnrelaterade bedömningar 

med mera verkade mer bero på att det från socialtjänsten fanns en okunskap om psykiatri 

(Skerfving, 2005:80f). 

En åtgärd som diskuterats i forskningen för att förbättra verksamheten då det gäller att 

uppmärksamma barnen är till exempel att förändra datasystemet för journalanteckningar på så 

vis att barnens situation måste dokumenteras, i de fall patienten har barn. Om dessa 

dokumentationsskyldigheter gäller alla patienter som har barn undviks även stigmatisering. 

Gällande samverkan framkommer gemensam utbildning som en relevant åtgärd för att 

tydligare synliggöra barnens situation. Kunskap om vilka konsekvenser psykisk sjukdom kan 

få för ett barn efterlyses av de professionella för att ha stöd i sina beslut som omfattar barn, 

samt att skapa rutiner för vad som ska frågas och dokumenteras i ärenden som rör barn tas 

upp som relevanta åtgärder. För att ovan nämnda åtgärder ska kunna införas krävs 

ekonomiska och materiella resurser (Järkestig-Berggren, 2008:41ff). 
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3 Teori 

eoriavsnittet beskriver valet av teoretisk bakgrund samt motiven till att använda detta 

perspektiv i uppsatsen. 

___________________________________________________________________________________________ 

3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori  

Enligt tidigare forskning visar sig tillämpningen av barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin på 

flera olika sätt, samt på olika nivåer, från individnivå till den övergripande samhällsnivån.  

I uppsatsen har vi använt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori mot de professionella 

för att åskådliggöra att barnperspektivet, samt hinder och möjligheter till att uppmärksamma 

barnen inom vuxenpsykiatrin som kan återspeglas på olika nivåer. Från den primära föräldra-

barn relationen till förhållanden på övergripande samhällsnivå.  

Den utvecklingsekologiska teorin tycker vi var ett användbart sätt att illustrera 

barnperspektivet hos de professionella. Valet av teori samt sättet att applicera den på 

vuxenpsykiatrin är inte självklar utan teorin appliceras vanligen för att förstå barnets situation 

direkt. 

Levin & Lindén (2006:85) beskriver Bronfenbrenners utvecklingsekologisk teori på så sätt att 

det är ett livslångt samspel mellan människan och dess omgivning som styr utvecklingen. Det 

vill säga att påverkan på individen styrs utifrån den miljö individen befinner sig i samt att 

detta sker under olika rådande system på olika nivåer. Dessa nivåer benämns i teorin som 

mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå. Utvecklingsekologin är en allsidig teori som 

kan kännas komplett och svår att kritisera men det är också just detta som är teorins svaghet, 

den kan upplevas för allmän, övergripande och abstrakt och då framför allt på exo- och 

makronivå (Andersson, 2002:189–197). 

Vi anser också att den valda teorin var tillräckligt omfattande för att på ett tillfredsställande 

sätt beakta de relevanta faktorerna för studien. Det är däremot möjligt att ett annat val av 

analysverktyg, till exempel Johanssons tankegångar om gräsrotsbyrokrater (Johansson, 2007), 

skulle kunna gett ett annat fokus på vårt resultat. Till exempel ett mer förklarande 

angreppssätt istället för vårt beskrivande. Ytterligare en påverkansfaktor är valet av tidigare 

forskning som är kritisk till hur barn till föräldrar med en psykisk sjukdom har 

uppmärksammats inom vuxenpsykiatrin. 

3.1.1 Utvecklingsekologi med barnet i fokus 

Mikronivån innefattar barnets närmiljö så som familjen och interaktionen dem emellan, till 

exempel anknytningen. I takt med att barnet växer utvidgas nätverket till släkt, grannar och 

vänner. Nästa nivå är mesonivån och här samspelar de olika nätverken som barnet ingår i med 

varandra. Här påverkar relationen mellan barnet och dess närmiljö med till exempel 

vuxenpsykiatrin, skolor, socialtjänst. Exonivån är den nivå som barnet inte har någon 

direktkontakt med men som ändå påverkar barnet indirekt så som vuxenpsykiatrins 

organisation, arbetssätt samt dess samverkan med andra instanser så som socialtjänst, skolan 

med mera. Här påverkar även i viss mån politiska beslut på kommunal nivå. Den yttersta 

nivån är makronivån och här påverkar politiska beslut på en nationell nivå som spelar roll för 

T 
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individens ställningar och värderingar, verksamheter samt samhällets utveckling (Levin & 

Lindén, 2006:86). Lagstiftning som berör psykiatripersonal så som anmälningsskyldigheten 

14 kap 1§ i SoL (2001:453) och informationsskyldigheten i HSL (1982:763) är exempel som 

påverkar på denna nivå.  

Dessa fyra nivåer agerar tillsammans, de går in i samt påverkas av varandra. Barns utveckling 

påverkas av individens genetiska villkor och temperament i interaktion med många andra 

omständigheter. Övriga påverkansfaktorer är hälsoproblem och dess känslomässiga, kulturella 

och socioekonomiska miljön (Levin & Lindén, 2006:85ff). Bronfenbrenner menar att om ett 

barn befinner sig i en riskfylld situation som till exempel vilse i skogen är det subjektiva 

innehållet och barnets egen uppfattning av fara som är av betydelse framför den statistiska 

risken för fara. Antal riskfaktorer har också betydelse, att klara en eller två riskfaktorer är 

lättare än att klara tre eller fyra riskfaktorer. Det som kan orsaka störningar i utvecklingen är 

när riskerna växer sig ohanterliga för barnet, som till exempel att växa upp med en 

ensamstående lågutbildad mamma med en psykisk sjukdom. Här är det viktigt att eliminera 

riskfaktorerna och att identifiera skyddsfaktorer så som social kompetens, självförtroende och 

ett beskedligt humör. Att förstärka med yttre skyddsfaktorer så som en fungerande förälder 

eller annan vuxen, förebilder inom skola och fritid underlättar ytterligare (Andersson, 

2002:195f). 

3.1.2 Utvecklingsekologins nivåer med vuxenpsykiatrins arbete i fokus 

Hur vuxenpsykiatrin tillämpar ett 

barnperspektiv kan visa sig flera olika sätt 

och på olika nivåer. I vår analys kommer vi 

att belysa hur och i vilken uppfattning 

barnperspektivet tillämpas i vuxenpsykiatrisk 

verksamhet utifrån dessa fyra system med 

utgångspunkt hos barnet. Vi utgår ifrån våra 

frågeställningar och beskriver och analyserar 

dem på samtliga nivåer. Utvecklings-

ekologins fyra nivåer, och länken mellan 

teoridelen och resultatredovisning och 

analys, illusteras i figuren till höger.  

3.1.2.1 Uppdelning av frågeställningarna 

Vi har valt att dela upp första frågeställningen (Hur uppmärksammas barn till vuxna med 

psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin?) i två aspekter då vi anser att ha kännedom om hur 

barnen påverkas är en förutsättning för att kunna uppmärksamma barnen. Den första 

frågeställningen tar således upp hur de professionella resonerar kring barnen och barnens 

behov som en aspekt och hur de agerar för att involvera barnen i sitt arbete som den andra 

aspekten. I den andra frågeställningen (Hur uppfattar professionella sina möjligheter och 

begränsningar att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar?) har vi valt att beskriva 

och analysera möjligheter och begränsningar under samma rubrik. 

 

Figur 1 Nivåer inom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
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På mikronivå har vi tittat på frågeställningarna utifrån vuxenpsykiatrins direktkontakt med 

barnet och familjen i grupp, på mesonivå utifrån vuxenpsykiatrins relation med barnets 

föräldrar samt nätverk. 

Under exonivån tar vi i huvudsak upp frågeställningarna utifrån hur vuxenpsykiatrin 

samverkar med andra instanser så som socialtjänst, skolor och gruppverksamheter för barn. 

Dessa faktorer har en indirekt påverkan på barnet för att slutligen ta upp frågeställningarna på 

makronivån vilket främst innebär lagstiftningen så som anmälningsskyldigheten och 

informationsskyldigheten samt de nationella riktlinjer som psykiatrin har att förhålla sig till.  
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4 Metod 

vsikten med detta kapitel är beskriva den metod som har använts; valt angreppssätt, vilken 

information som har samlats in och på vilket sätt samt anledningen till dessa val. Kapitlet 

avslutas med en diskussion och kritisk genomgång av vald metod inklusive alternativa 

metoder och redogörelse för valda avgränsningar. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1 Förförståelse 
För att möjliggöra tolkning bör eventuell förförståelse först klarläggas (Olsson & Sörensen, 

2007:64). Under vår utbildning har det för uppsatsen aktuella ämnet inte tagits upp mer än att 

vi fått en föreläsning av en kvinna med psykisk sjukdom om hennes sjukdom, föreläsningen 

var dock inte kopplad till barn. Vi har ett genuint intresse för barn i utsatta situationer vilket 

gjort att vi under utbildningens gång gärna inriktat våra arbeten mot barn. Inför 

examensarbetet har vi läst mycket forskning om ämnet och den tidigare forskning vi funnit är 

till stor del kritisk till hur vuxenpsykiatrin beaktar barnperspektivet vilket kan ha påverkat vår 

förförståelse. Med hjälp av att fokusera mer på forskning utifrån vuxenpsykiatrins perspektiv 

och uppdrag försökte vi anta en mer nyfiken inställning till vuxenpsykiatrins roll och 

arbetssätt. Detta kan ha påverkat uppsatsens utformning och tolkning av resultaten samt att 

vår omedvetenhet kring ämnet ändå kan ha varit baserad på viss dold förförståelse. 

4.2 Forskningsdesign 
I vår studie användes en kvalitativ metod med intervjuer av ett fåtal professionella. En 

fenomenologisk ansats vid en intervjuanalys kan bidra till förståelse av informantens livsvärld 

samt öppna upp för andra synsätt (Kvale & Brinkman (2009:42). Det hermeneutiska 

perspektivet syftar till att en utsaga eller en text först bör tolkas för att kunna förstå en 

handling. Med inspiration från fenomenologin var vår ambition att hålla tillbaka vår 

förförståelse för att få möjligheten att ta del av intervjupersonernas exakta beskrivningar samt 

att vi med inspirationen av det hermeneutiska avsåg att frambringa den inneboende meningen 

i texten (Larsson, 2005:93). Val av metod grundades på vår avsikt att erhålla detaljerade 

beskrivningar om intervjupersonernas uppfattningar (Kvale, 1997:13).  

Utifrån en i förväg utarbetad intervjuguide samlade vi in data om intervjupersonernas 

uppfattningar för att få möjlighet till att besvara våra frågeställningar. I studien använde vi oss 

av en abduktiv strategi vilket i Larsson & Goldberg (2008:163) förklaras innehålla en 

kombination av både induktiva och deduktiva inslag. De induktiva inslagen i vår studie 

uppmärksammades genom att intervjupersonerna gavs utrymme att med egna ord beskriva 

sina uppfattningar samt att de deduktiva inslagen beaktades genom att vi till viss del styrdes 

av vår förförståelse samt av den valda teorin som vi använde oss av i analysen av resultaten 

(Larsson, 2005:22). Slutligen systematiseras och analyseras innehållet i intervjuresultatet som 

ligger till grund för kapitel 5, Resultatredovisning och analys. 

4.3 Etiska ställningstaganden 
Med utgångspunkt från de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (Hermerén, 2007) har gett ut i 

en promemoria så har vi en skyldighet att informera intervjupersonerna om innehållet och 

syftet med studien samt vilken verkan studien kan förväntas få. Efter att vi informerat 

A 
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deltagaren om nedan nämnda delar var det upp till deltagarna själva att välja om de ville ställa 

upp, samt att de under själva intervjun hade möjligheten att avbryta den. 

Promemorian tar upp aspekterna sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet. 

Intervjuresultatet har inte gett oss anledning att sekretessbelägga information, ej heller varit av 

den art som gör att publicering inte är möjligt. Vi omfattas själva ej av krav på tystnadsplikt 

och svaren har dock anonymiserats (inklusive citat) från transkriberingar i vårt publicerade 

material. Vårt intervjumaterial finns inte på några öppna eller lättillgängliga 

förvarningsplatser vilket vi tycker ger tillräcklig konfidentialitet. Sammantaget så anser vi att 

ha tagit hänsyn till de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet har gett ut (Hermerén, 2007:3). 

4.4 Tillvägagångssätt 
Litteratursökningar har gjorts under tiden mellan den 10 september 2012 och den 26 oktober 

2012. Sökningarna har gjorts i databaserna Social Services Abstracts, PsycINFO och LIBRIS. 

Sökorden har varit Barn till psykiskt sjuka, Child of Impaired Parents, Child psychiatry, 

Psykiskt sjuka föräldrar, Mentally ill parents, Community Health Services, Family Therapy, 

Mental Disorders, Mental Health Services, Professional-Patient Relations, Child care, Family 

services, Parent and child, Child abuse, Barn som far illa, Abused children, Barns rättigheter, 

Children's rights, Vuxenpsykiatri. Många av sökorden kombinerades med varandra för att 

avgränsa träffarna, vi avgränsade även våra sökningar genom att endast söka efter 

refereegranskade publikationer, detta även för att nå publikationer med vetenskaplig standard. 

Vi har även gått igenom referenslistor i vald litteratur för att hitta centrala och användbara 

publikationer. 

Vi fann ett antal böcker som var lämpade för vårt syfte; hur barn till föräldrar med psykisk 

sjukdom uppmärksammas inom vuxenpsykiatrin. I dessa böcker kunde vi även urskilja olika 

perspektiv som vi använde oss av under kapitlet Tidigare forskning. 

4.4.1 Urvalsmetod och val av intervjupersoner 
Vår intention var att intervjua professionella inom vuxenpsykiatrin som har samtalskontakt 

med patienter som också är föräldrar för att få en så riktig bild av verkligheten som möjligt.  

Den urvalsmetod vi använt oss av skulle kunna liknas vid urval av typiska fall då de 

representerar normala eller vanliga fall (Larsson, 2005:103). Vårt antagande är att 

enhetschefer kan ha gett en bild som är mer influerad av riktlinjer än hur det verkligen är, att 

de förmedlar en bild av hur det ska vara istället för hur det är.  

Vi har intervjuat fyra personer som har sin arbetsplats inom vuxenpsykiatrin i Landstinget 

Gävleborg. Vi hade för avsikt att rikta in oss på socionomer som går under befattningen 

kuratorer av den anledningen att vi ville göra kopplingen till socialt arbete och vår utbildning 

tydlig. Dock valde vi att även ta med en intervjuperson som arbetar som 

psykiatrisjuksköterska då denne hade lång och bred erfarenhet inom ämnet och även arbetade 

deltid med gruppverksamhet för barn i socialtjänstens regi.  

Ett alternativ till urvalet hade varit att intervjua samtliga inom en avdelning och inte bara de 

frivilligt intresserade. Detta eftersom det hade varit intressant att höra vilka eventuella 

skillnader det finns att uppmärksamma barnen och jämföra svaren. Vi inser att resultatet kan 

ha påverkats av urvalsmetoden men eftersom vi hade frågor till intervjupersoner som tar upp 
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hur man diskuterar kring barnperspektivet på hela arbetsplatsen och inte endast den enskildes 

åsikt och arbetssätt anser vi ha fått en något mer balanserad bild av hur professionella inom 

vuxenpsykiatrin uppfattar att barn till psykiskt sjuka föräldrar uppmärksammas. 

4.4.2 Förberedelse och genomförande 
Vårt fokus låg på att formulera öppna frågor som kunde förväntas ge uttömmande svar. Vissa 

frågor vi använde i intervjuguiden var inspirerade från andra studier med liknande syfte men 

vissa frågor har vi formulerat själva. Fördelen med att använda frågor som använts i tidigare 

studier är att risken för felformulerade frågor minskar (Elofson, 2005:67). Vi hade för avsikt 

att ställa frågorna i den ordning som stod i intervjuguiden med förbehåll att vara flexibel för 

intervjupersonens svar och sinnesstämning.  

För att komma i kontakt med intervjupersoner ringde vi växeln till 6 olika psykiatrikliniker 

inom landstinget och bad att få telefonnummer och e-postadresser till någon kurator vid varje 

klinik inom vuxenpsykiatrin. Fyra stycken anställda inom vuxenpsykiatrin i Landstinget 

Gävleborg visade intresse att delta i en intervju.  

Vi har gjort halvstrukturerade intervjuer och intervjuerna varade mellan 36 och 73 minuter. 

Inför varje intervju informerade vi intervjupersonerna ännu en gång om studiens syfte, att 

deltagande var frivilligt samt hur vi skulle hantera deras svar med avseende på anonymitet; de 

vi intervjuat kom att benämnas som anställa inom vuxenpsykiatrin i Landstinget Gävleborg. 

Vi närvarade båda två vid alla intervjuer och använde samma strategi varje gång, en av oss 

höll i själva intervjun och utgick ifrån intervjuguiden medan den andre av oss lyssnade, 

antecknade och ställde ytterligare frågor vid behov. Intervjuerna genomfördes enligt deras 

eget önskemål på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in med både 

diktafon och mobiltelefon samtidigt för att säkerställa datainsamlingen och undvika tekniska 

problem. 

Efter att vi slutfört och transkriberat alla fyra intervjuer kontaktades vi av ytterligare en 

anställd inom vuxenpsykiatrin i Gävleborg som visade intresse att delta i studien. Vid det 

skedet upplevde vi att de intervjuer vi hade var tillräckliga för att kunna besvara våra 

frågeställningar. De personer som medverkat i intervjustudien är personer som tycker det är 

viktigt att se till barnens behov, i vissa fall hade de även utbildning och specificerade 

arbetsuppgifter rörande det. 

4.5 Analysförfarande 
Efter varje intervju satte vi oss ner avskilt för att reflektera över intervjun. Sedan påbörjade vi 

transkriberingen av varje intervju så fort vi hade möjlighet för att vi skulle minnas situationen 

och känslan i intervjun så väl som möjligt. Vi spelade upp varje intervju med diktafonen och 

skrev ner det sagda så exakt som möjligt, pauser i uttalandena skrevs också ner för att lättare 

kunna tolka transkriberingen i analysen. Efter att alla intervjuer var transkriberade läste vi 

igenom dem och tematiserade dem under frågeställningarna som vi sedan redovisade i resultat 

och analys delen. I resultatredovisningen skrev vi uttalanden i skriftspråk istället för i talspråk 

för att ge läsaren en bättre förståelse samt för att göra texten mer lättläst. Vissa uttalanden har 

omformulerats eller kompletterats för att läsaren ska förstå betydelsen av det sagda. Intervjuer 

i kvalitativ form kan inte bara bevaka det reella planet utan även meningsplanet (Kvale, 1997, 

s.36). Vi har använt oss av meningskoncentrering vilket innebär att korta ner och koncentrera 
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långa och omfattande uttalanden till en komprimerad sammanfattning av uttalandet (Larsson, 

2005:106).  

4.6 Validitet 
Under processen hade vi för avsikt att kritiskt granska forskarresultatens rimlighet, 

tillförlitlighet och trovärdighet. För att försäkra oss om att få svar på frågeställningarna hade 

vi noga tänkt igenom frågornas formuleringar samt testat dem på människor i vår närhet innan 

vi använde dem på informanterna. Vi använde oss även av en del frågor som redan använts i 

tidigare studier med liknande syfte och frågeställning för att ytterligare försäkra oss om att de 

frågor vi använde var relevanta för studiens syfte. Vi var under intervjuerna närvarande båda 

två samt att många följdfrågor ställdes för att minimera risken för missförstånd. Vi upplevde 

intervjusituationerna som avslappnade och ärliga vilket torde ha genererat i detaljrika och 

uppriktiga svar vilket även stärker validiteten (Larsson, 2005:117). Vi tar med utförliga och 

rika citat i resultatdelen för att ytterligare höja validiteten (Olsson & Sörensen, 2007:159). 

4.7 Reliabilitet 
Vår användning av frågor från tidigare studier med liknande syfte gav oss också möjlighet till 

jämförelser mellan material vilket stärker reliabiliteten (Elofsson, 2005:67). En författares 

förförståelse sägs påverka reliabiliteten genom risken att färga insamlad data. Vår 

förförståelse har diskuterats med handledaren samt redogjorts i studien vilket torde har 

medfört möjligheten att lägga förförståelsen åt sidan och på så sätt öka reliabiliteten (Ruth, 

1991). För att uppnå högre reliabilitet i vår studie hade vi självständigt kunnat analysera data, 

en så kallad undersökartriangulering Larsson (2005:116). Vi använde oss utav en allmän 

intervjuguide med öppna intervjufrågor vilket även innebar att vi inte ställde frågorna i en 

numrerad ordning utan anpassade oss efter hur samtalet utvecklades och tog frågorna i den 

ordning som kändes naturlig. Även följdfrågor ställdes i stor utsträckning och dessa var inte 

identiska med varandra vilket kan ha lett till en viss snedfördelning kring vissa frågor och 

ämnen. Med tanke på ovanstående samt att vi analyserade intervjuerna tillsammans kan 

reliabiliteten ha påverkats. Vad som också bör nämnas är att emotionella effekter, tonfall och 

pauser är svåra att återskapa på ett fullgjort sett.  

Vi var båda med vid varje intervjutillfälle vilket kan ha lett till en upplevelse av obalans hos 

informanterna men vår känsla är att inspelningsverktyget skapade en större oro hos en del av 

dem (Hydén, 2008:89f). Dokumentation av öppna frågor är svår och omfattande utan 

inspelning och skulle ha påverkat reliabiliteten. Intervjuerna delades upp inför 

transkriberingen vilket kan ha påverkat reliabiliteten på så sätt att en första tolkning skedde 

individuellt. Detta försökte vi kompensera genom att den första intervjun transkriberades 

tillsammans samt att riktlinjer hur vi skulle gå till väga gjordes upp. En del frågor kan ha 

upplevt ge liknande svar varpå svaren på frågor i slutet av intervjun kan har blivit påverkade. 

Vi valde dock att ställa alla frågor för att försäkra oss om möjligheten att besvara 

frågeställningarna.  

4.8 Generaliserbarhet 
Vi hade för avsikt att välja intervjupersonerna efter yrkesbefattningen kurator för att 

maximera relateringen till socialt arbete. Det slutliga resultatet blev att tre av 

intervjupersonerna är kuratorer och en är psykiatrisjuksköterska.  
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Med tanke på detta urval samt att vi har intervjuat endast fyra personer är det svårt att 

generalisera deras upplevelser till all personal inom vuxenpsykiatrin. Alternativet hade varit 

någon form av enkät till många fler anställda inom vuxenpsykiatrin vilket hade ökat 

generaliserbarheten. Detta såg vi inte som ett alternativ då vi ville gå på djupet med de 

personer som studien omfattade samt att fler intervjuer inte rymdes inom tidsramen. Det var 

heller inte vårt mål att studien skulle appliceras på andra situationer med liknande positioner.  

Datainsamlingen är gjord genom att intervjuer har genomförts med fyra professionella. 

Intervjupersonernas individuella intresse för barn kan ha speglat resultaten vilket medfört att 

ett annorlunda urval kan ha gett ett annat resultat. Målet med kvalitativa metoder är bland 

annat att få detaljrika svar vilket vi tycker att vi lyckats med. Däremot skulle en möjlighet till 

ännu högre grad av generalisering ha skapats med en kvantitativ metod (Kvale, 1997:210).  

Att respondenterna tillhör två yrkesgrupper inom psykiatrin kan ses som en höjning av 

generaliserbarheten. Respondenterna finns på olika orter samt inom olika enheter av 

öppenvården vilket också ökar den. Mycket av det intervjupersonerna sagt stämmer väl 

överens med tidigare forskning vilket gör att delar av studien kan generaliseras, om än inte i 

sin helhet.  

4.9 Studiens avgränsningar och begränsningar 
Val av ämne, metoder och tidigare forskning begränsar studien. Vi valde att avgränsa vårt 

arbete till att gälla endast öppenvården och därmed välja bort slutenvården då vi antog att det 

råder stora skillnader däremellan gällande vilken uppmärksamhet barn till föräldrar med 

psykisk sjukdom får. Studien försökte dock att belysa problemet från flera individers 

perspektiv då frågor fanns till exempel om hur man på arbetsplatsen ser på barnperspektivet 

samt om det finns några skillnader kollegor emellan. 
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5 Resultatredovisning och analys  

 kapitel fem ges en kort bakgrund till personerna som den empiriska undersökningen bygger på. 

Resultatet redovisas och analyseras utifrån valda frågeställningar på de olika nivåerna mikro, 

meso, exo och makronivå. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Resultaten redovisas under tre rubriker utifrån valda frågeställningar där den första 

frågeställningen, ”Hur uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom?” redovisas 

under två rubriker. Dels utifrån hur de professionella resonerar kring barnen och deras behov 

då vi anser att ha kännedom om hur barnen påverkas är en förutsättning för att kunna 

uppmärksamma barnen och dels hur de professionella agerar för att involvera barnen i arbetet. 

Under den andra frågeställningen, ”Hur uppfattar professionella sina möjligheter och 

begränsningar att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar?”, har vi valt att redovisa 

möjligheter och begränsningar tillsammans. 

Vi har redovisat intervjusvaren med hjälp av meningskoncentrering för att få en 

sammanfattande bild av informanternas svar samt för att skapa flyt i texten och förenkla för 

läsaren. Meningskoncentrering innebär att långa intervjusvar omformuleras till mer 

koncentrerad text (Kvale & Brinkmann, 2009:221ff).  

Beskrivningar och analyser görs under vart och ett av de tre rubrikerna samt på samtliga fyra 

nivåer som Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori benämner som mikro, meso, exo och 

makronivå. Detta ger oss en möjlighet att visa hur barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin är 

en fråga som berör flera olika nivåer, från den primära föräldra-barn relationen till förhållande 

på övergripande samhällsnivå. Vi är dock medvetna om att vissa delar av resultatet kan 

relateras till flera av frågeställningarna och nivåerna inom den utvecklingsekologiska teorin, 

men vi anser att vår disposition ändå är tydlig trots att delar överlappar varandra. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan presenteras de fyra intervjupersonerna vilka kommer benämnas som IP 1, IP 2, IP 3 

och IP 4 på grund av tidigare nämnda etiska aspekter såsom konfidentialitet (Larsson & 

Goldberg, 2008:181). Samtliga intervjupersoner arbetar inom vuxenpsykiatrin i Landstinget 

Gävleborg. 

IP 1: Arbetar som kurator på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Har arbetat inom 

vuxenpsykiatrin under en relativt lång tid, även erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin. 

IP 2: Arbetar som kurator på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Har arbetat inom 

vuxenpsykiatrin under ett fåtal år, tidigare erfarenhet från psykosociala team samt på ett 

boende för psykiskt funktionshindrade. 

IP 3: Arbetar som psykiatrisjuksköterska på en öppenvårds psykosmottagning samt även på 

en gruppverksamhet för barn. Har mycket lång erfarenhet från vuxenpsykiatrin. 

IP 4: Arbetar som kurator på en öppenvårds psykosmottagning. Har under lång tid arbetat 

inom vuxenpsykiatrin, har även erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, föräldrar, 

missbruk och familjerätt.  

I 
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5.2 Hur uppmärksammas barn till vuxna med psykisk sjukdom inom vuxenpsykiatrin? 

I intervjumaterialet kunde vi urskilja två olika aspekter av hur de professionella 

uppmärksammar barnen. Den ena aspekten är hur de professionella resonerar kring barnen 

och deras behov och den andra aspekten är hur de professionella agerar för att 

uppmärksamma barnen. 

5.2.1 Hur resonerar de professionella kring barnen och deras behov? 

Intervjupersonernas kännedom om barnen och deras situation stämmer väl överens med vad 

tidigare forskning framför. De professionella beskriver att barn alltid påverkas av att växa upp 

med en psykiskt sjuk förälder men att de kan påverkas på olika sätt, vissa reagerar med att 

vara utåtagerande medan andra reagerar genom att vara väldigt duktiga och hjälpsamma. 

Det framkommer att intervjupersonerna anser att barnen har behov av kunskap och förståelse 

för sin situation och förälderns sjukdom. De professionella ser tillgång till en frisk förälder 

eller annan närstående som en skyddsfaktor, vilket även tidigare forskning tar upp (Skerfving, 

1996:50, 79). Detta är behov som vi relaterar till och redovisar på mikronivån. En av de 

professionella uttrycker sig så här: 

IP:2 ”De går ju och bär på väldigt mycket, en del blir utåtagerande medans andra kanske 

försöker bädda hemma, verkligen försöker underlätta, hjälper till mycket, är snäll, är hemma 

mycket så det är klart att det påverkar väldigt mycket det gör det.” 

Intervjupersonernas utsagor kring barnen och deras behov som vi kan relatera till mesonivån 

är tillgång till nätverk vilket de beskriver som svagt kring dessa barn. De menade att det beror 

på att föräldrarna kan ha gjort sig ovän med släkt och vänner till familjen, att föräldrarna ofta 

umgås med psykiskt sjuka eller gränsbegåvade. 

En professionell väljer att säga så här om barnens nätverk: 

IP 1: ”Man umgås ju också med varandra så det blir ju oftast en ganska belastande miljö, 

relationerna är ju inte alltid de bästa. Med mycket lågbegåvning inblandat, eller 

gränsbegåvning om man säger så som försvårar”. 

Samtliga intervjupersoner har framhållit ekonomiska problem som vanligt förekommande 

bland personer med psykisk sjukdom. De professionella berättar att barnet kan vara tvunget 

att avstå fritidsaktiviteter på grund av förälderns sjukdom, det handlar om att barnet inte får 

tillgång till det nätverk som fritidsaktiviteter ger med vänner och andra vuxna. Det kan även 

medföra att barnet inte kan följa rådande klädmode, ha samma saker eller göra samma saker 

som sina jämnåriga vänner kan göra att barnet inte får delta och hamnar i utanförskap. 

Skydds- och riskfaktorer har tagits upp under tidigare forskning och det är även något som 

intervjupersonerna tycks vara medvetna om och har beskrivit. De skyddsfaktorer som 

intervjupersonerna beskrev var framförallt ett stabilt nätverk såsom en frisk förälder, andra 

släktingar och meningsfulla fritidsaktiviteter.  

Nedan förklarar professionella hur en ansträngd ekonomi kan påverka barnen: 
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IP:1 ”Jag tror det [ekonomiska problem] påverkar många, det är ju svårt att kanske ta sig 

iväg till saker, om man tänker fritidsaktiviteter för barn, det är ju både ekonomi och kanske 

svårigheter att ta sig iväg”.  

IP3: ”Man kan inte ha samma kläder som kompisar, man åker inte på semester. Det var 

någon som berättade, de skulle gå på Furuvik en gång på sommaren och då får föräldern 

planka in för de har inte inträde för båda”. 

Det finns dock lagrum i Socialtjänstlagen (”SoL”) som tar upp beaktandet av barns behov, 

som vi kan relatera till makronivån, det vill säga hur de professionella borde resonera, men 

som inte nämns av intervjupersonerna.  

I intervjuerna framkommer inget om barns behov som kan relateras till exo- eller 

makronivån. Anledning till att detta tror vi beror på att barns behov regleras i SoL och inte i 

Hälso- och sjukvårdslagen (”HSL”) som vuxenpsykiatrin faller under (Socialtjänstlag 

2001:453, Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Det skall dock nämnas att alla 

intervjupersoner faller under SoL respektive HSL för de delar som rör anmälningsplikt och 

informationsskyldighet. 

5.2.2 Hur beskriver de professionella att de går tillväga? 

Det som vuxenpsykiatrin gör direkt med barnen eller tillsammans som familj relaterar vi till 

mikronivån. Det framkommer att professionella på psykosenheten menar att de på grund av 

detta får en naturlig ingång i att uppmärksamma barnen. På allmänpsykiatriska öppenvården 

beskrivs det vara ett större in och utflöde vilket de menar försvårar möjligheten att 

uppmärksamma barnen.  

IP 2: ”I de fall vi använder Beardslee planerar vi tillsammans med föräldrarna en familjeträff 

där vi sitter alla tillsammans, båda föräldrarna, vi och barnen. Då håller föräldrarna i 

samtalen och informerar lite mer om sin sjukdom. De kanske inte berättar så mycket i början 

mer än att de går här och får hjälp. Sen får vi informera och stötta upp”. 

IP 4: ”Inget barn är för litet för att vara med egentligen, jag tror att det är bättre att de är 

med i rummet och hör även om de inte begriper så mycket.” 

I intervjuerna framgår konkreta saker som de professionella gör för att uppmärksamma 

barnen, om än i större utsträckning på psykosenheten. Samtliga informanter berättar att de kan 

erbjuda Beardslee familjeintervention där samtal med barnen ingår vilket också får stöd i 

tidigare forskning där metoden benämns som fungerande (Renberg, 2007:12f, 26f). Forskning 

om barn som växer upp med en psykiskt sjuk förälder visar att barnets kunskap och förståelse 

om förälderns sjukdom är en viktig skyddande faktor (Skerfving, 1996:79f) samt att barn som 

tillåts tala öppet om förälderns sjukdom upplever en lättnad (Socialstyrelsen 1999:31). 

Intervjupersonernas utsagor kring hur de agerar för att uppmärksamma barnen som vi kan 

relatera till en mesonivå handlar om hur föräldraskapet och barnens situation tas upp i samtal 

med föräldern. Intervjuperson 1, 2 och 3 framförde att de flesta patienter inte själva tar upp 

föräldraskapet och barnen som samtalsämne, vilket de trodde beror på en rädsla och att det 

helt enkelt inte förväntas att prata om familjen och barnen eftersom man är där för sin egen 

sjukdoms skull. 
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IP 3: ”Det tror jag beror på lite rädsla, att man är lite rädd för att bli ifrågasatt som förälder, 

att man inte orkar och sådär.” 

Killén menar att föräldrars självkänsla har direkt koppling till hur föräldrarna hanterar sitt 

föräldraskap och att de professionellas bemötande är viktigt för att bygga upp föräldrarnas 

självkänsla (Killén, 2009:36,127). De professionella som intervjuats för denna studie är i hög 

grad medvetna om samtalets betydelse för att uppmärksamma barn till vuxna med psykisk 

sjukdom.  

Det framgick även att vissa professionella vanligtvis inte tar upp föräldraskapet och barnen i 

samtal med förklaringen att de är rädda att skuldbelägga och förstöra relationen med 

patienten. Intervjupersonerna tar upp att de undersöker hur nätverket kring barnen ser ut för 

att avgöra om barnets behov kan bli tillgodosedda av nätverket när föräldern sviktar, finns det 

inget tillräckligt välfungerande nätverk runt barnet är intervjupersonerna mer angelägna att 

engagera sig. 

IP 1: ”Många har en mamma eller pappa på andra sidan eller att man har mormor, morfar, 

farmor, farfar som är där och stöttar upp och hjälper till”. 

Det framgår tydligt att de professionella är medvetna om nätverket som en skyddande faktor 

för barnet, vilket överensstämmer med forskning (Skerfving, 1996:50, 79). Det är dock oklart 

för oss vad de professionella räknar som ett tillräckligt välfungerande nätverk. Det 

framkommer heller inte i undersökningsmaterialet huruvida nätverkets kvalitet undersöks 

eller om vetskapen om att en mormor eller farfar är närvarande i barnets liv räcker. 

Intervjupersonernas utsagor kring hur de agerar för att uppmärksamma barnen som vi kan 

relatera till en exonivå handlar om hur de gör i organisationen. De professionella tar här upp 

samverkan med andra verksamheter som ett sätt att uppmärksamma barnen. Alla 

intervjupersoner beskriver att deras klinik samverkar bra med socialtjänstens 

gruppverksamhet för barn. Däremot sker nästan ingen annan samverkan, varken med 

socialtjänsten eller med någon annan extern verksamhet. 

I samtliga intervjuer framkom att det är skillnad i arbetsbeskrivningarna mellan olika 

befattningar, det är socionomers roll att fokusera på familjen och barnen då de har utbildning 

för det. Intervjuperson 1 sade att det är socionomers roll att ta hand om anhörigstöd, 

samverkan med andra instanser som patienten har kontakt med, sociala kartläggningar och 

utredningar och patientens ekonomiska situation. 

IP 1: ”Vi är väl de som är utbildade i att tänka helhetsmässigt. Psykologer är 

individinriktade, läkare är sjukdomsinriktade, sjuksköterskor är sjukdomsinriktade, skötare är 

omvårdnadsinriktade. Så jag tror inte dem är vana att tänka helhetsmässigt, sedan finns det 

ju undantag, de som tycker att det är kul att göra det.” 

Vi ser i vårt resultat att det beror i hög grad på profession i vilken utsträckning barnen blir 

uppmärksammade vilket också får stöd i tidigare forskning (Socialstyrelsen 1999:12f, 44, 

Maybery & Reupert, 2006:1). Intervjupersonernas utsagor kring hur de agerar för att 

uppmärksamma barnen som vi kan relatera till makronivån handlar om de lagar som gäller. 
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Intervjuperson 1 beskriver att anmälningsskyldigheten inte alltid innebär negativa reaktioner 

från patienten. 

IP 1: ”Ju fler anmälningar man gör ju lättare är det. Man märker att folk äter inte upp en för 

att man tar kontakt [med socialtjänsten]. Många gånger kan ju faktiskt folk se, det är ju inte 

så att jag hittar på någonting, utan det är ju någonting de har berättat för mig [som föranlett 

anmälan].”  

Ytterligare en faktor som intervjupersonerna tar upp är informationsskyldigheten och att 

skyldigheten att informera ibland sker tillsammans med inblandade parter, t ex föräldrar. 

IP 2: ”De berättar i alla fall att de har kontakt här. I de fall vi använder Beardslee planerar vi 

tillsammans med föräldrarna en familjeträff där vi sitter alla tillsammans, båda föräldrarna, 

vi och barnen. Då håller föräldrarna i samtalen och informerar lite mer om sin sjukdom. De 

kanske inte berättar så mycket i början mer än att de går här och får hjälp. Sen får vi 

informera och stötta upp”. 

Samtliga intervjupersoner omfattas av lagen om anmälningsskyldighet och 

informationsskyldighet och vi ser dessa svar som naturliga. Det framgår också av vårt resultat 

att anmälningsskyldigheten oftast inte stör patientrelationen. 

5.3 Hur uppfattar professionella sina möjligheter och begränsningar att 

uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar?  

De upplysningar som kom fram i intervjuerna som vi kan relatera till mikonivån är att de 

professionella kan träffa och informera barnen samt att ge dem möjlighet att delta i 

gruppverksamhet riktad till barn med föräldrar som har psykisk sjukdom. Intervjuperson 3 

påtalar att det inte behöver vara så komplicerat att tala med barnen då forskning visar att det 

faktum att någon över huvud taget har frågat om och uppmärksammat barnets situation var 

det viktigaste. 

IP 4: ”Inget barn är för litet för att vara med egentligen, jag tror att det är bättre att de är 

med i rummet och hör även om de inte begriper så mycket.” 

Det intervjupersonerna beskrev som en begränsning är när patienten eller den friske föräldern 

ibland motsätter sig vuxenpsykiatrins inblandning i familjen och deras erbjudanden om 

insatser till barnen. Enligt de professionella kan det bero på att föräldrarna är rädda att göra 

barnen till patient och att barnen ska påverkas negativt att umgås med andra barn som har det 

besvärligt hemma. 

IP 3: ” Det kan finnas olika slags motstånd. Det finns flera familjer där man liksom är väldigt 

mån om sitt sociala anseende, det är svårare att komma in i sådana familjer tycker jag. Det 

är väldigt välutbildade, väletablerade föräldrar, men där det är misär egentligen. Då har 

man liksom ett nätverk av folk som skyddar en på ett felaktigt sätt, man får inte vårdinsatser 

heller utan barnen far illa, för när man hör hur de haft det så är det ju fruktansvärt, då är det 

oftast en välfungerande andra hälft som skyddar familjen på något sätt.”  
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Även tidigare forskning tar upp att föräldrar kan motsätta sig dock av en annan anledning. 

Maybery och Reupert menar att det till stor del beror på föräldrarnas bristande insikt i att 

sjukdomen även påverkar barnen (Maybery & Reupert, 2006:1). 

De möjligheter och begränsningar som uppkommer i intervjuerna, som vi relaterar till 

mesonivån, handlar om samtalen och relationen mellan de professionella och patienterna utan 

att direkt träffa barnen. Det tydliggörs från samtliga intervjupersoner att de allra flesta 

patienter är positiva till att prata om barnen och familjen när ämnet tas upp vilket är en 

möjlighet. Intervjuperson 4 beskrev även att vuxenpsykiatrins stöd i föräldraskapet kan ge 

patienten ökat självförtroende när de känner att de klarar av föräldraskapet trots sitt 

handikapp. Samtliga intervjupersoner nämnde att de tror att sättet som de professionella för 

föräldraskapet på tal påverkar hur patienten reagerar.  

IP 1: ”Det är ju ingen som har problem med ATT man tar upp det och frågar kring det.” 

Däremot framstår det tydligt att patienterna sällan självmant tar upp ämnet för samtal, samt att 

viss personal kan undvika att ta upp föräldraskapet och eventuella brister i föräldraskapet 

vilket är en begränsning. Detta beror på en rädsla att skuldbelägga och förstöra relationen 

med patienten. 

IP: 1 ”Det förväntas nog inte av en när man kommer hit. Det tror jag är både från 

personalsidan och deras sida. Alltså, för att vi inte har frågat så får vi inte information och 

någonstans tror jag att det antingen dör bort eller blir pinsamt att ta upp.” 

Det framträder motsättningar i intervjupersonernas svar, de är medvetna om att de flesta 

föräldrar är positiva till att tala om barn och föräldraskap men påtalar samtidigt att det finns 

en rädsla bland personalen att ta upp ämnet för samtal. En möjlig förklaring till det kan vara 

att de professionella som intervjuats är personligt engagerade i att uppmärksamma barn till 

patienter och därmed vana att prata med och om barn i sin yrkesroll samtidigt som de kan se 

att kollegor som inte har samma vana eller engagemang upplever det svårare att samtala med 

och om barn och föräldraskap. Tidigare forskning visar också på olikheter bland de 

professionellas åsikter och tillvägagångssätt huruvida barn tas med i behandlingsarbetet 

(Renberg, 2007:3, 10f). 

De möjligheter och begränsningar intervjupersonerna anser sig ha att uppmärksamma barnen 

som vi kan relatera till exonivån har att göra med faktorer inom organisationen. Alla 

intervjupersoner beskrev att deras klinik samverkar med socialtjänstens gruppverksamhet för 

barn vilket ger dem möjligheten att erbjuda yttre hjälp till barnen. Det finns även samverkan 

med exempelvis mödravården då patienter är gravida, de har direkt kontakt med varandra för 

att utan dröjsmål ska kunna tillsätta insatser för barnet och modern. Dessa samverkansformer 

upplevs fungera bra enligt intervjupersonerna, däremot upplevdes övrig samverkan med 

socialtjänsten inte som väl fungerande. 

IP 3: ”Samverkan mellan landsting och socialtjänsten när det gäller barnen är ju nästan 

obefintlig, jättesvårt att få till samverkan på något bra sätt. Ett hinder är väl att man är 

väldigt styrd utav regler och uppdrag, Hälso- och sjukvårdslag och Socialtjänstlag. Att man 

är väldigt mån om att man jobbar utifrån uppdrag och att man inte får bryta sekretessen här 
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och inte där. Jag tycker vi gömmer oss bakom det här lite grann, både vi på landstinget och 

på kommunsidan, socialtjänsten. Så just sekretessen tror jag är ett hinder.”  

Intervjuperson 1 såg däremot inte sekretessen som någon begränsning för att ta kontakt 

eftersom det bara är att ”fråga om lov att bryta den”, med det menade intervjupersonen att 

fråga patienten om samtycke att få kontakta andra instanser i ärendet vilket de flesta patienter 

brukar tillåta om frågan kommer. 

I intervjuerna framgår att möjlighet till samverkan finns och att det redan sker till viss del. 

Forskning menar att det inom vuxenpsykiatri finns en misstro till socialtjänsten och deras 

insatser (Järkestig-Berggren, 2008:30f). Det framkommer även i tidigare forskning att de 

kliniker som har rutiner och handlingsplaner gällande patienter som har barn oftare har en väl 

fungerande samverkan med andra verksamheter (Renberg, 2007:3, 8f), det skulle således 

kunna vara en fråga om bristande rutiner som påverkar samverkansmöjligheterna. 

Samtliga intervjupersoner nämnde att vuxenpsykiatrin har några anställda som är utbildade i 

Beardslee familjeintervention och är något som erbjuds på varje enhet. På en av 

mottagningarna har det nyligen organiserats om. Detta resulterade i att nytt material togs fram 

för de anställda som förklarar vilka frågor de kan ställa kring barn och hur de kan tänka kring 

anmälningsplikten. Detta visar att det finns möjligheter för professionella inom 

vuxenpsykiatrin att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

Samtliga intervjupersoner påvisar dock att det finns olikheter bland kollegor gällande hur 

mycket fokus de lägger på barnen vilket är en begränsning. Intervjupersonerna 2, 3 och 4 tog 

upp att det ligger mycket personligt engagemang bakom att uppmärksamma barnen. Det krävs 

att det finns anställda som lyfter fram barnens behov samt påminner och medvetandegör 

kollegor om barnperspektivet. Intervjuperson 1 tog upp att det inte någonsin går att 

frånkomma det faktum att det är individer som ska uppmärksamma barnens situation och att 

olika individer tänker olika kring när barn har det dåligt.  

IP 4: ”Eftersom vi är några eldsjälar som tycker att barnen är jätteviktiga så har vi sett till att 

gått den här Beardslee utbildningen, alltså familjeintervention. Och vi har ju fått till rutor där 

det ska kryssas i om de [patienterna] har barn, underåriga barn.” 

I intervjuerna blir det uppenbart att de anställda känner viss frustration över organisationens 

rutiner. Det påtalas att det glöms bort att det är 8 timmars arbetsdag vilket gör att de 

professionella tvingas prioritera som de själva tycker. Intervjupersonerna vittnar om att deras 

arbetssituation är överbelastad, många direktiv kommer uppifrån såsom nationella riktlinjer 

vilket ger mer arbetsuppgifter. Inom allmänpsykiatrin är arbetssättet olikt psykosenhetens 

arbetssätt, de träffar inte barnen i samma utsträckning som inom psykosenheten trots att 

antalet patienter med barn är högre inom allmänpsykiatrin. 

Resultatet visar också på möjligheter till att uppmärksamma barnen. Professionella berättar 

om att samverkan med kommunens gruppverksamhet fungerar bra samt att samtliga enheter 

har personal som är utbildad i Beardslee familjeintervention. I Beardslee familjeintervention 

träffar man och pratar enskilt med barnen vilket är ett sätt att uppmärksamma barnen 

(Renberg, 2007:12f, 26f). De professionella beskrev att patientjournaler kan möjliggöra de 



24 
 
 

anställdas fokus på barn, de menade att benägenheten att prata om barnen skulle öka om de 

hade fler obligatoriska uppgifter att fylla i gällande patienters barn. 

IP 1: ”att man rödmarkerar i journalen, att här måste du fylla i för att du ska få stänga dina 

anteckningar. Det är här det förut har blivit; Ja, tre stycken [barn] och sedan stopp.” 

Intervjupersonerna tar upp de lagar som gäller som möjligheter för dem att uppmärksamma 

barnen, däremot tas rutiner kring lagarna och svårigheter att tyda lagarna upp som 

begränsningar. Detta kan vi relatera till makronivån. På denna nivå inkluderas alla politiska 

beslut på en nationell nivå som påverkar samhällets utveckling, verksamheter samt individens 

värderingar. Här ingår lagstiftning och riktlinjer som berör psykiatripersonal exempelvis 

anmälningsskyldigheten 14 kap 1§ i SoL (2001:453) och informationsskyldigheten i HSL 

(1982:763). Lagändringen i HSL som trädde i kraft den 1 januari 2010, ger bland annat 

vuxenpsykiatrin ett större ansvar i att särskilt beakta ett barns behov av information, råd och 

stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en 

psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning (HSL 1982:763). 

Anmälningar till socialtjänsten om misstanke om barn som far illa är ett sätt att 

uppmärksamma barnens situation som vi ser som en möjlighet. Det framkom från intervjuerna 

att det görs för sällan och att vissa professionella kan arbeta inom vuxenpsykiatrin i 30 år utan 

att ha gjort en sådan anmälan och är i stället en begränsning eftersom det inte görs. 

Anmälningsskyldigheten beskrevs av intervjupersonerna som svår att greppa och att det är 

svårt att definiera vad som krävs för att en anmälan ska bli aktuell. Intervjupersonerna 

vittnade även om att många kan vara oroliga att en anmälan ska påverka relationen till 

patienten samt att barnens situation kan komma i skymundan för patientens sjukdom 

exempelvis vid suicidtankar. Bristande rutiner kring anmälningsplikten togs upp som en 

anledning till detta. Andra orsaker som framkom i intervjuerna är att många professionella har 

dåliga erfarenheter från socialtjänsten, de menade att det inte händer någonting från 

socialtjänstens sida, oftast inleds ingen utredning. Intervjuperson 3 och 4 tog upp att de tycker 

att benämningen anmälan om ett barn som far illa ska bytas ut till något annat eftersom ordet 

anmälan betyder att man begått något fel. Intervjuperson 4 berättade att de brukar kalla det för 

orosanmälan och att de ser det som att de är oroliga. Då det gäller informationsskyldigheten 

uttrycker sig intervjuperson 3 och 4 att lagändringer ger ett större mandat om än svårare att 

implementera och att få gehör för hur de ska jobba hos ledningen. 

IP 3: ”Den här lagändringen som ger oss större ansvar att efterfråga barnen, den är jättesvår 

att implementera, att få gehör hos ledningen och hur ska vi jobba med det här aktivt. Men på 

enhetsnivå så försöker ju vi rå i det lilla att beakta barnperspektivet.” 

Lagar att uppmärksamman barnen används inte av de professionella i den utsträckning vilket 

gör att möjligheten i stället blir en begränsning. Intervjupersonernas svar beskriver tydligt att 

bristande rutiner är den dominerande orsaken till att det råder skillnader kollegor emellan för 

att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka. Det förefaller vara personbundet hur mycket och 

vilken sorts uppmärksamhet barnen får. Det framgår även av intervjupersonerna att riktlinjer 

från socialstyrelsen inte uppmärksammar barn i särskilt stor utsträckning. Intervjuperson 3 tar 
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upp att det kan pratas mycket om anhöriga till psykiskt sjuka men endast om vuxna anhöriga, 

inte om barnen som anhöriga vilket kan ses som en brist. 
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6 Sammanfattning och slutdiskussion 

 Detta kapitel kommer föregående kapitel att sammanfattas och diskuteras utifrån ursprungligt 

syfte och frågeställningar i kapitel 1. Resultatet återges utifrån de nivåer som Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori utgår ifrån. 

____________________________________________________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka hur, och i vilken omfattning, som ett barnperspektiv 

tillämpas i vuxenpsykiatrisk verksamhet.  

 

En förutsättning för att kunna tillämpa ett barnperspektiv inom vuxenpsykiatrin är att 

förståelsen om hur barn påverkas finns. Det framkommer att de professionella är medvetna 

om hur ett barn kan påverkas av att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom samt 

visar att de har kunskaper om barns behov i sammanhanget. Forskning säger att kunskapen 

om barns utveckling samt hur föräldrars psykiska sjukdomar kan påverka barn är en 

förutsättning för att göra korrekta bedömningar av föräldrars omsorgsförmåga 

(Socialstyrelsen, 1999:12f, 27f, 44).  

 

Vi har funnit att barnperspektivet beaktas på många olika sätt och på de olika nivåerna som 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori beskriver. Dock skiljer det sig mellan 

professionella på vilket sätt och i vilken omfattning. Vi redogör och kommenterar detta 

utifrån den relation som varje nivå utgår ifrån. 

6.1 I relation till barnen - Mikronivå 

Genom att erbjuda och använda Beardslee familjeintervention har de professionella ett sätt att 

ha ett barnperspektiv i sin verksamhet. Bägge enheterna har personal som är utbildade i 

metodiken och samtal sker med barnet enskilt eller tillsammans med förälder. Resultatet som 

vi ser tror vi beror på att Beardslee familjeintervention är en vanligt förekommande metodik 

och en evidensbaserad metod som inriktar sig på förebyggande arbete (Psykiatrinätverket, 

Barn som anhöriga). Vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning vilket bekräftar 

vårt resultat. Att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka föräldrar kan ses som ett 

förebyggande arbete då barn till föräldrar med psykisk sjukdom ofta själva blir patienter inom 

vuxenpsykiatrin. 

6.2 I relation med förälder och dennes nätverk - Mesonivå 

Utöver den direkta kontakten med barnet så beaktas barnperspektivet i form av samtal med 

patient om föräldraskap och barnets situation. Detta är dock väldigt personberoende och inte 

styrt av fastställda rutiner på enheterna och skiljer sig mellan enheterna där psykosenheten 

träffar barn i större utsträckning.  

Nätverket förklaras vara en viktig skyddsfaktor för de här barnen men det framkommer inte 

vad de professionella räknar som ett tillräckligt välfungerande nätverk. Det framkommer 

heller inte i undersökningsmaterialet huruvida nätverkets kvalitet undersöks av de 

professionella eller om vetskapen om att en mormor eller farfar är närvarande i barnets liv 

räcker. Vi tror resultatet som rör personberoende beror på att fokus ligger på patienten och 

inte dennes anhöriga/familj.  

 

I 
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Om en person söker till vuxenpsykiatrin så ligger det i sakens natur att fokusera på den vuxne 

och inte eventuella barn. Denna del får vi stöd i tidigare forskning. På ledningsnivå tror vi 

barnperspektivet kommer i skymundan och därför skapas inte rutiner. Är det så att de som 

styr psykiatriverksamheten har ett perspektiv att hantera kropp och själ, inte hur personen i 

nästa led påverkas?  

I intervjuerna framkom att stort ansvar läggs på barnets nätverk samtidigt som de även har 

vittnat om att nätverket är skört samt att påfrestningarna på den friska föräldern blir stora. Om 

vuxenpsykiatrin lägger över ansvaret att uppmärksamma barnens behov till socialtjänst, skola, 

släkt, vänner eller den friska föräldern förutsätts att dessa känner till barnets situation och har 

förmågan att handskas med den. 

6.3 Inom organisationen - Exonivå 

Enheterna erbjuder patientens barn gruppverksamhet hos socialtjänsten och här sker en 

samverkan. Övrig samverkan mellan andra verksamheter som skola, förskola och socialtjänst 

är nästan obefintlig. Men vad som framkom senare var att det pågår förändringar på många 

håll som förhoppningsvis leder till förbättringar. För att de professionella inom 

vuxenpsykiatrin ska kunna ta sitt ansvar fullt ut krävs att lagar, riktlinjer och rutiner tydliggörs 

och implementeras grundligt för att undvika att det blir beroende på vem man träffar och upp 

till de professionella själva. Idag är det beroende på vilken personal föräldern kommer i 

kontakt med som styr vilken hjälp barnet kommer att få. Det finns särskilda barngrupper som 

riktar sig till barn med psykiskt sjuka föräldrar som är lätt att erbjuda; kunskap finns om 

verksamhetens placering och broschyrer finns tillgängliga. En av de intervjuade hade delar av 

sin tjänst förlagd till gruppverksamheten. Regler kring sekretess anges som anledning till att 

samverkan försvåras. En av intervjupersonerna säger sig fråga om samtycke och tycker detta 

är relativt enkelt att göra. Varför frågar inte fler detta i så fall och gör detta till en möjlighet i 

stället för en begränsning? Den dåliga samverkan mellan enheter (gruppverksamheten 

undantagen) får stöd även i tidigare forskning där det sägs bero på socialtjänstens okunskap 

om psykiatri. Vi tror att okunskapen finns inom fler enheter. 

6.4 I förhållande till lagar och riktlinjer - Makronivå 

De professionella känner till de lagar och riktlinjer som ligger till grund, främst kring 

anmälnings- och informationsskyldighet, även om tillämpningen och frekvens varierar stort. 

Här ser vi att detta beror på yrke och personligt engagemang. En person med utbildning inom 

psykiatri har patientens eventuella sjukdom i fokus och det är endast kuratorerna som i sin 

utbildning har med sig hela familjen i fokus. Undantaget är de som har ett särskilt intresse för 

barnperspektivet. Tveksamheter i att anmäla ser vi bero på att de professionella känner sig 

tveksamma över hur patientrelationen ska påverkas samt om anmälan kommer att leda till en 

förbättring. Vad som även framkom var att socionomer, som i sin utbildning får ett perspektiv 

som inkluderar hela familjen och därmed även barnen, har huvudansvaret i att 

uppmärksamma barnen inom vuxenpsykiatrin. Vi ser att större fokus på patienten som en del 

av ett större sammanhang, ett utvecklingsekologiskt arbetssätt, bör implementeras hos alla 

professionella, inte enbart socionomerna, inom vuxenpsykiatrin. Även tidigare forskning visar 

på tveksamheter till att socialtjänsten verkligen ska inleda en utredning och detta skulle vara 

anledningen till de få anmälningarna. 
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6.5 Reflektion 

Utifrån vårt resultat bedömer vi att det krävs ett levande barnperspektiv inom samtliga nivåer, 

vi ser ett samarbete mellan de olika nivåerna skulle underlätta i det praktiska arbetet att 

tillämpa barnperspektivet inom vuxenpsykiatrin. Med det menar vi att politiker, 

ledningsgrupper, chefer och professionella bör ha ett närmare samarbete då det gäller 

utformningen av verksamheten. Vi har fått uppfattningen att beslut kan fattas på en hög nivå 

som sedan inte fungerar i den praktiska verksamheten, lagar och riktlinjer måste 

implementeras grundligt och fungerande rutiner kring det praktiska arbetet gällande lagarna 

bör finnas. 

Då det framgått att arbete med patienters barn är ett viktigt förebyggande arbete och att 

nätverket är en viktig skyddsfaktor ser vi att fungerande samverkan med andra instanser är en 

essentiell del i vuxenpsykiatrins verksamhet. Att till exempel samverka med skola, 

socialtjänst, missbruksvård, kriminalvård, stödverksamheter, mödravård och barnhälsovård 

kan stärka stödet runt familjen samt att dubbelarbete, att olika instanser gör samma sak, kan 

undvikas. 

6.6 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det framkommit att barnperspektivet saknas på ledningsnivå. Det 

vore en intressant studie att undersöka hur de på ledningsnivå resonerar kring 

barnperspektivet samt hur de agerar för att implementera det på enhetsnivå.  

Ett annat område för vidare forskning skulle kunna vara vad de professionella räknar som ett 

tillräckligt välfungerande nätverk. 

De idag vuxna barnen till föräldrar med psykisk sjukdom sitter på massor av erfarenheter och 

kunskaper som borde kunna nyttjas i vidare forskning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Allmän intervjuguide 
Inledningstext: 

Vi är intresserade av vilka möjligheter ni inom vuxenpsykiatrin uppfattar att ni har att ta 

hänsyn till barnets perspektiv. En del forskning är kritisk till hur vuxenpsykiatrin hanterar 

barnperspektivet, de menar på att barnen inte blir sedda eller inkluderade i behandling. Vi 

tänker att det förmodligen inte kan vara så lätt att förena dessa perspektiv eftersom att 

verksamheten riktar sig till vuxna. 

 

Arbetsplats:…………Befattning/Yrke:……………Anställningstid i psykiatrin:………… 

 

 

1. Är det någon skillnad på hur man lägger upp arbetet om patienten har barn eller inte? 

Om ja, På vilket sätt skiljer det sig åt? 

a. Diskuteras barnperspektivet på arbetsplatsträffar eller liknande? 

2. Hur uppfattar du att psykisk sjukdom kan påverka föräldraskapet? 

3. Hur uppfattar du att patienterna själva tänker kring sitt föräldraskap?  

a. Tar patienterna själva upp föräldraskapet under era samtal? 

4. Hur mycket pratar ni kring föräldraskap under samtal? 

a. Vad pratar ni om då?  

b. Uppfattar du att det är tillräckligt? 

5. Hur tänker du kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa? 

a. Anser du att patienternas barn kan behöva stöd och/eller information även om inte 

anmälningsplikt föreligger? 

b. Vilka möjligheter uppfattar du att anmälningsskyldigheten ger att uppmärksamma 

barnens situation? 

c. Vilka begränsningar uppfattar du att anmälningsskyldigheten ger att uppmärksamma 

barnens situation? 

6. Berätta om ett ärende där du tycker att ni lyckats förena barnets behov med patientens 

på ett bra sätt. 

7. Berätta om ett ärende där du tycker det varit svårt att förena barnets behov med 

patientens på ett bra sätt. 

8. Vad tycker du är rimligt att vuxenpsykiatrin tar för ansvar för barnen?  

a. Vilka andra är inblandade och vad anser du att de har för ansvar? 

9. Uppfattar du att socionomens roll/synvinkel skiljer sig från andra befattningar i 

vuxenpsykiatrin då det gäller att uppmärksamma barnen. 

 

 

Har du något att tillägga som du tycker att jag glömt att fråga om? 

Har du några frågor? 

Går det bra att jag hör av mig om jag undrar över något? 


