
 Vt 2007 
 C-uppsats  
 10 poäng 

 

Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 
Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad 044-203000,    
 Hälsovetenskaper  Hus 17  Fax VAT 
 291 88 Kristianstad   044-204043   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra de osynliga  
synliga 

 
En studie om barn till psykiskt sjuka föräldrar 

 

 
To make the invisible ones  

visible 
A study about children with psychical disturbed parents 

 
 
 

 
Författare: 
Linda Jönsson 
Malin Svensson 
 
Sociala omsorgsprogrammet 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Datum för examination: 2007-06-07 
Handledare: Gertrud Sundling 
Examinator: Ulla Zetterlind 
 



Abstract 
 
   The aim of this essay has been to deepen the knowledge of how professional social workers, 
therapists and almoners experience working with children who have psychical disturbed 
parents.  
   By interviews we have examined the experiences of people who, through their work, comes 
in contact with children whose parents suffer from psychical disturbance. In our interviews 
we have concentrated on specific themes, such as working with these children, the situation 
these children are in, parenthood and cooperation with other actors in the field of action.   
   Literature has earlier shown that children with psychical disturbed parents have been 
difficult to discover. This was confirmed in our study. Literature has also shown that the 
different actors in the social and psychiatric fields have had difficulties to cooperate around 
these children, something that was also confirmed.  
   To sum up we found that all our respondents experienced that people have started to pay 
more notice to children with psychical disturbed parents, and the children are more visible 
today. We also found that all our respondents were hoping to develop cooperation with others 
in the field of action, a cooperation that would focus on children with psychical disturbed 
parents. 
 
Keywords: Children, parenthood, psychical disturbance, experience, cooperation   



Förord 

 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter inom vuxenpsykiatri, barn- och 

ungdomspsykiatri och socialtjänst. Utan er medverkan hade denna uppsats inte varit möjlig att 

genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare för värdefulla råd och tips som väckt tankar och funderingar 

som fört arbetet framåt 

 

/Malin och Linda 
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1. Inledning 
   Vårt intresse för barn till föräldrar med psykisk sjukdom har byggts upp successivt under 

utbildningens gång. Vår förförståelse kring dessa barn utgörs av erfarenheter vi fått under 

praktik och på arbetsplatser. Våra naiva teorier är att barn till psykiskt sjuka föräldrar inte får 

den uppmärksamhet man skulle kunna önska, och att samarbetet kring dessa barn inte är 

tillräckligt utbyggt.  

   I vår studie vill vi få insikt i hur ett antal professionella inom psykiatri och socialtjänst 

upplever sin kontakt och sitt arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

 

1.1 Bakgrund/problemområde 
   Barn till psykiskt sjuka föräldrar har varit en relativt bortglömd grupp. Både inom psykiatri 

och socialtjänst berättar man om svårigheter i kontakten med dessa barn, och de har länge 

kallats för osynliga.  

   Under senare år har samhället visat större intresse för barn vars föräldrar lider av psykisk 

sjukdom. Både psykiatri, socialtjänst och skola, men även frivilliga organisationer som 

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) och Rädda Barnen har ägnat större uppmärksamhet åt dessa 

barn. Det ökade intresset för barn till psykiskt sjuka tros delvis ha sin förklaring i att alltfler 

länder världen över antagit FN:s barnkonvention, vilket gjort att insatserna för barns 

välbefinnande ökat (Skerfving A. 2005, Olsson A-M. 2005).  

   En annan anledning till uppmärksammandet av barn till psykiskt sjuka föräldrar kan vara att 

vården av psykiskt sjuka förändrats. Den vård som förr skedde på dåtidens mentalsjukhus sker 

idag istället med psykofarmaka, terapi och stöd i hemmiljön. Detta har fått till följd att barnen 

numera lever närmare sina sjuka föräldrar, då vården är mer samspelsorienterad än 

individorienterad (Skerfving A. 2005, Vik K. 2001).  

   Trots att man nu uppmärksammar barn till psykiskt sjuka föräldrar alltmer har man inom 

både socialtjänst och vuxenpsykiatri svårt att beräkna hur många barn som idag lever 

tillsammans med en psykiskt sjuk förälder. Man beräknar att ca 20-30 % av de vuxna som 

vårdas inom vuxenpsykiatrin har barn (SOS 1999:11, Glistrup K. 2005). Uppskattningen är 

grov och har gjorts utifrån besök på vuxenpsykiatriska kliniker, hur många kliniker som 

besökts anges inte. De enheter som varit föremål för undersökningen har saknat möjlighet att 

redovisa specifika uppgifter om antalet barn till de vuxna som befunnit sig i deras vård. 

Detsamma gäller för socialtjänsten, inte heller där har man kunnat redovisa några exakta 

siffror på antalet barn till psykiskt sjuka föräldrar (SOS 1999:11).  
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1.2 De osynliga barnen 
   Barn till föräldrar med psykisk sjukdom har kallats de osynliga barnen. Namnet kommer av 

att dessa barn varit en grupp som inte tagit någon plats eller fått något utrymme. Dessa barn 

har helt enkelt glömts bort av såväl psykiatri som socialtjänst och rättsväsende.  

Bland de barn som omhändertas av socialtjänsten är barn till psykiskt sjuka, näst efter barn till 

missbrukare, vanligast förekommande. Trots detta, och trots att barn till psykiskt sjuka 

betraktas som en riskgrupp av såväl socialtjänst som psykiatri så talas det sällan om dem 

(Skerfving A. 2005, Topor A. 1996).  

   De osynliga barnen tar ofta på sig ansvar som borde ligga hos den vuxne, detta för att dölja 

det faktum att familjen inte fungerar. De osynliga barnen känner ofta stor lojalitet gentemot 

sin sjuke förälder, och visar därför upp en fasad för omvärlden. Detta är en av anledningarna 

till att dessa barn är svåra att upptäcka (Glistrup, K. 2005).  

   Ur Socialstyrelsens rapport framkommer det att det förekommer en gråzon i samhället, där 

barn till psykiskt sjuka föräldrar riskerar att hamna mellan stolarna. Detta beror enligt 

Socialstyrelsen på att vuxenpsykiatrin inte alltid informerar socialtjänsten när de misstänker 

att underåriga inte får den omsorg de behöver. Det beror även på att socialtjänstens personal 

har svårigheter att bemöta dessa barn i den separation det innebär för barnet när en eller båda 

föräldrarna blir inlagda för vård ( SOS 1999:11). 

 

1.3 Barns grundläggande behov 
   Föräldrar som lider av psykisk sjukdom kan ibland brista i sin omsorgsförmåga. Med 

omsorgsförmåga menar man förälderns förmåga att ge sitt barn trygghet, tillgodose deras 

grundläggande behov samt ge dem möjlighet att utvecklas under goda förhållanden. Bristande 

omsorgsförmåga kan visa sig i att barnet inte får hjälp med läxor, inte är rätt klädda i 

förhållande till årstiden eller inte får mat på regelbundna tider. 

   Vid långvarig psykisk sjukdom kan bristerna i omsorgsförmågan bli ännu större. Barn 

behöver vuxna runt omkring sig hela tiden. Vuxna som kan bemöta dem på ett känslomässigt 

riktigt sätt, och som visar och bekräftar att de bryr sig om dem.  

   Ett barns grundläggande behov ändras allteftersom barnet utvecklas, och barnets krav på 

föräldrarnas förmåga kan öka eller minska i takt med att barnets egna behov ändras. Föräldrar 

med psykisk sjukdom kan uppfylla barnets grundläggande behov i ett stadium, medan de 

brister i ett annat (SOS 1999:11).  

Socialstyrelsen listar följande grundläggande behov hos barn och ungdomar:   
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• Barn behöver omvårdnad, tillsyn och skydd. Det innebär att barnet behöver få mat, 

kläder, inte utsättas för fara etcetera. 

• Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till. 

• Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrarna eller andra vårdare. 

• Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser deras behov av stimulans. 

• Barn behöver föräldrarnas hjälp med att sätta gränser för sitt handlande. 

• Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ett eget ansvar. 

• Barn behöver ha möjligheter att påverka sin situation. 

• Barn behöver efterhand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna. 

• Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna, även om dessa är i konflikt med 

varandra (SOS 1999:11 s 26). 

Ovanstående lista utgör en bas för vad som vore de ideala förhållandena i ett barns uppväxt. 

Ett barn som får alla eller ett flertal av ovanstående behov uppfyllda anses ha goda 

utvecklingsmöjligheter, dock ser verkligheten annorlunda ut och det finns grupper av barn 

som inte får ovanstående behov uppfyllda (SOS 1999:11). 

Barns behov behöver inte skadas om föräldrar någon gång handlar fel, men skulle det 

upprepas gång på gång eller konstant kan barnens grundläggande behov upplevas som 

otrygga (Cullberg, J. 2003). 

 

1.4 Faktorer som främjar barns utveckling 

   Alla barn behöver hjälp att utveckla en god självkänsla och goda bemästringsstrategier. 

Trygga och stabila uppväxtförhållanden, kärleksfulla relationer och positiva erfarenheter av 

sin egen förmåga är faktorer som stärker och utvecklar såväl självkänslan som 

bemästringsstrategierna ( Parment, G. 1999).  

Barn till psykiskt sjuka föräldrar behöver hjälp att finna tillvaron meningsfull. Detta kan man 

hjälpa dem med genom att lyssna på deras erfarenheter, diskutera dem och förklara och 

bekräfta de funderingar och tankar barnet uttrycker. Därigenom gör man tillvaron hanterbar 

för dem (Glistrup K. 2005, Parment G. 1999).  

   Forskning visar att barn till psykiskt sjuka är mest hjälpta av att ha ett starkt socialt nätverk, 

att få hjälp att bearbeta relationer till sin familj samt att få hjälp att stärka sina egna 

copingförmågor. Med copingförmågor menas det sätt på vilket man möter och hanterar de 

svårigheter man eventuellt utsätts för i livet.  
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För att uppnå detta krävs inte i första hand ökade resurser, utan ökad samverkan och 

kontinuitet inom psykiatrin och socialtjänsten (Parment, G. 1999).  

   Glistrup menar att barn som lever tillsammans med en psykiskt sjuk förälder ofta kan 

berätta väldigt utförligt om de olika förändringar föräldern genomgår i sitt sjukdomstillstånd. 

Detta visar att de försöker utveckla en kunskap om det tillstånd föräldern befinner sig i, och 

barnen bör därför betraktas som anhöriga på samma sätt som vuxna gör. Detta innebär även 

att barnet bör få tillgång till samma stöd och information som vuxna anhöriga, för att på bästa 

sätt klara den situation de lever i, nära inpå en psykiskt sjuk förälder (Glistrup, K. 2005). 

Detta bekräftas även av kuratorer inom ett familjestödsprojekt, som menar att barn är en 

anhöriggrupp som har rätt till stöd och bra information, och som dessutom är i större behov av 

detta än andra (Fristorp L, Kollarik P. 1999). 

Vidare menar Glistrup att det har visat sig att de barn som klarar tillvaron bäst, trots 

förälderns sjukdom är de som lär sig nyansera vad som utgör förälderns sjukdom, och inser att 

de inte är skuld till förälderns förändrade beteende. De barn som lyckas med detta löper 

mindre risk att utsättas för skuldkänslor, och har visat sig vara mindre benägna att själva 

drabbas av depression i framtiden (Glistrup, K. 2005).  

 

1.5 Hur ett barn kan påverkas av förälders psykiska sjukdom 
   De risker barnet utsätts för i samvaron med en psykiskt sjuk förälder står i relation till 

vilken anknytning barn och förälder har, samt hur förälderns och barnets samspel ser ut. 
Att veta vilka risker barn löper i sitt samspel med sin psykiskt sjuka förälder är svårt. Bland 

annat på grund av att det finns svårigheter i att definiera psykisk sjukdom, samt svårigheter i 

att ta ställning till om förälderns omsorgsförmåga är tillräcklig (SOS 1999:11). 

   Det samspel som förekommer mellan barn och förälder är avgörande för barnets utveckling. 

Det är samspelet som styr hur barnet kommer att uppfatta sig själv och sin omvärld, och även 

vilken form av anknytning barnet utvecklar gentemot sina föräldrar. All anknytning är inte 

positiv, och barn som utsatts för bristande omsorg riskerar att utveckla en negativ anknytning. 

En negativ anknytning kan innebära att barnet inte litar på att föräldrarna kommer att vara 

tillgängliga och positiva när detta förväntas av dem. Barn som utvecklar denna typ av 

anknytning riskerar att drabbas av separationsångest eller bli avvisande mot all form av kärlek 

och omsorg i ett försök att bli oberoende ( Killén, K. 2003).  

Genom att signalera sitt oberoende till omvärlden löper barnet risk att utsättas för social 

isolering. Detta beror på att personer i barnets omgivning känner sig avvisade, vilket får till 
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följd att barnet hamnar utanför och går miste om chansen att knyta an till någon som är villig 

att lyssna ( Glistrup, K. 2005). 

   Forskning visar att det finns ett antal symptom i föräldrarnas personligheter som påverkar 

föräldraförmågan, och därmed barnets uppväxtvillkor, negativt. Bland dessa symptom finner 

man omognad hos föräldern, psykiska problem, psykos samt förståndshandikapp. De föräldrar 

som visar tecken på psykos eller psykiska problem är i högre grad representerade när det 

handlar om fysiska och psykiska övergrepp på barn än omogna föräldrar och föräldrar med 

förståndshandikapp (Killén, K. 2003). 

   Två forskare, Rutter och Quinton (1994) följde under en period om fyra år 

etthundratrettiosju (137) nyinskrivna psykiatriska patienters familjer. Samtliga patienter hade 

barn som vid inskrivningstillfället var under femton år. Man jämförde patientgruppen med en 

kontrollgrupp, och fann att de psykiatriska problemen i patientgruppen var sammankopplade 

med andra psykosociala problem i familjerna.   

Bland de barn som omfattades av studien kunde man se att patientgruppens barn i högre grad 

visade störningar såväl emotionellt som beteendemässigt. En tredjedel av barnen uppvisade 

problem av långvarig psykiatrisk art, en tredjedel av barnen visade övergående psykiatriska 

symptom och resterande tredjedel visade inga som helst tecken på psykisk störning (Parment, 

G. 1999). 

   Vilken påverkan förälderns sjukdom har på barnet beror inte enbart på förhållanden i 

hemmet eller den relation barnet har till föräldrarna. Barnet påverkas även av vilken psykisk 

sjukdom föräldern lider av. En del barn till psykisk sjuka föräldrar klarar sig bra och deras 

utveckling blir positiv, trots att deras hemmiljö har varit negativ och ansträngande. Dessa barn 

brukar kallas maskrosbarn eller motståndskraftiga barn (SOS 1999:11, Skerfving A. 2005).   

 

1.6 Samarbete rörande barn till psykiskt sjuka föräldrar 
   I samband med den omtalade psykiatrireformen under 1990-talets första hälft genomfördes 

en utredning som mynnade ut i ett antal delbetänkanden. Utredningen skulle i första hand 

belysa psykiskt sjuka människors ställning utanför den traditionella psykiatrin.  Utredning 

mynnade ut i elva delbetänkanden, där man bland annat belyste ett antal områden som 

påverkar de psykiskt sjukas situation och möjligheter till vård och rehabilitering i negativ 

riktning. 

   Enligt utredningen är bristande samverkan mellan psykiatrin och andra myndigheter den 

kanske viktigaste faktorn när det gäller psykiskt sjukas situation. Den samverkan som finns är 
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dåligt utbyggd och dåligt samordnad. Psykiatrins och övriga myndigheters kunskaper är inte 

tillräckliga och anhöriga till de psykiskt sjuka är för dåligt engagerade i rehabiliteringen. I den 

aktuella utredningen föreslås strategier för att öka kvaliteten på samverkan mellan psykiatrin 

och övriga myndigheter, men då reformen fortfarande är under utvärdering är det svårt att 

uttala sig om huruvida dessa strategier haft någon verkan i praktiken (Danermark B, Kullberg 

C. 1999). 

   Socialstyrelsen menar i en rapport att den samverkan som förekommer mellan olika 

verksamheter inom psykiatrin, och mellan psykiatri och socialtjänst ofta är klientbaserad, 

istället för övergripande. Kring generella frågor som planering, förhållningssätt och 

metodutveckling förekommer mycket liten eller ingen samverkan mellan de olika 

verksamheterna inom psykiatrin.  

Inom socialtjänsten kan man se samma tendens som ovan. Även där samverkar man enbart 

kring enskilda ärenden, och inte kring övergripande frågor. Detta uppges i intervjuer med 

professionella bland annat bero på skillnader i kompetens hos de olika professionerna och på 

tidsbrist. Från professionellt håll efterfrågas ett samarbete som kan utgå ifrån klientens 

sammansatta behov, man vill ha strategier som underlättar arbetet med och vården av psykiskt 

sjuka klienter och deras barn (SOS 1999:11). 

 

1.7 Aktuella lagrum 

   Följande paragrafer ur Socialtjänstlagen och Föräldrabalken kan vara relevanta i ärenden 

som rör barn. All lagtext är hämtad ur Svensk författningssamling (Sveriges rikes lag 2004). 

  

1.7.1 Socialtjänstlag (2001:453) 

Kap 1 Socialtjänstens mål  

§ 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet /…/  

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

§ 2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år. 
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Kap. 5, Särskilda bestämmelser för olika grupper 

Barn och unga 

1 § Socialnämnden skall 

– verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling, /…/ 

1a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs /…/ 

Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2003:407). 

 

Kap. 14, Anmälan om missförhållanden 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. /…/ 

 

1.7.2 Föräldrabalk (1949:381)  

Kap 6. Om vårdnad, boende och umgänge 

§ 7 Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller 

försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför beståenden 

fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. 

§ 8a Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av dem varaktigt förhindrad att 

utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Om hindret 

gäller båda föräldrarna skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
   Under denna rubrik kommer vi att presentera tre teorier som vi anser vara relevanta för vår 

studie. Vi har valt att utgå ifrån anknytningsteori, då vi anser att anknytning mellan barn och 

förälder har stor betydelse för barns utveckling. Vidare har vi valt kristeori, då vi anser att 

psykisk sjukdom kan utgöra kris, inte bara för den som blir sjuk utan även för dennes 

omgivning. Slutligen har vi valt att använda systemteori, eftersom man arbetar mycket med 

familj och familjesystem när det gäller föräldrar med psykisk sjukdom, deras barn och 

familjer.  

 

2.1 Anknytningsteori 
   Grunden till anknytningsteori är psykobiologisk. Teorin går ut på att barn, redan under 

spädbarnstiden knyter an till andra människor. För att kunna göra detta utvecklar barnet olika 

signaler för att upprätta kontakt. Signalerna utgörs av gråt, skratt, kontaktsökande, 

separations- och främlingsrädsla. Anknytningsbeteendet är medfött, och fungerar som en 

hjälp till överlevnad för barnet. En trygg anknytning gör att barnet utvecklas gynnsamt och är 

mindre benägen att utveckla riskbeteenden (Hwang P, Nilsson B. 1995/2003, Havnesköld L, 

Risholm Mothander P. 2002, Hedenbro M, Wirtberg I. 2000).  

Barn blir till i samspel med andra 

(Hedenbro M, Wirtberg I. 2000 s 22). 

 

2.1.1 Bristande anknytning 

   Man har genom forskning kunnat särskilja barn med bristande anknytning, och man kallar 

dem desorganiserade barn. Typiskt för dessa barn är att samspelet med föräldern bygger på 

rädsla. Föräldrar som genomgår eller genomgått svåra trauman, och inte haft möjlighet att 

bearbeta dessa tenderar att i högre grad än andra föräldrar misstolka spädbarnets signaler. 

Istället för att reagera med värme och närhet reagerar de med rädsla och aggressivitet.  

Barn med desorganiserad anknytning riskerar att utveckla utagerande beteenden, och som en 

följd av detta kan barnet få problem i det sociala samspel som dagis och skola utgör. Man har 

kunnat se att barn med otrygg anknytning, till skillnad från barn med trygg anknytning, visar 

ett mindre moget beteende, har problem att lösa konflikter och svårigheter att förstå sociala 

samspel (Hwang P, Nilsson B. 1995/2003, Hedenbro M, Wirtberg I. 2000). 
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2.1.2 Anknytningsarbete med Marte Meo 

   Inom anknytningsteori använder man sig ofta av metoden Marte Meo, som fritt översatt 

betyder av egen kraft (Hedenbro M, Wirtberg I. 2000 s. 9). Vi har valt att ta med denna metod 

då samtliga respondenter i vår studie hänvisar föräldrar med små barn till en verksamhet som 

använder sig av just denna metod i anknytningsarbetet. Vi vill tydliggöra att Marte Meo i sig 

inte utgör någon teori, utan är en metod som syftar till att hjälpa föräldrar att på ett bra sätt 

knyta an till sina barn. 

   I arbetet med Marte Meo använder man videoinspelningar i arbetet med föräldrar och barn.  

Man använder sig även av utvecklingsstödjande dialogprinciper. Kortfattat innebär detta att 

man ger föräldrarna verktyg att förstå och utveckla kommunikationen med sitt barn, vilka 

initiativ barnet tar och hur dessa bör uppmärksammas. Man arbetar med att lära föräldrarna 

bekräfta sina barn med rätt reaktion vid rätt tillfälle, och föräldrarna får hjälp att identifiera 

dessa tillfällen. Man arbetar för att föräldrarna ska ha tålamod att vänta in barnets reaktion på 

den respons föräldrarna ger, detta för att utveckla en rytm som barn och förälder kan följa i 

sitt samspel.  

   Ett centralt begrepp inom Marte Meo är benämning. Med benämning menar man 

föräldrarnas förmåga att sätta ord på barnets signaler och bekräfta dessa. Genom att benämna 

och förstärka önskvärda beteenden får barnet rätt bekräftelse från sina föräldrar. Man arbetar 

också med att hjälpa föräldrarna bekräfta barnen i situationer som leder barnets utveckling 

framåt, till exempel genom att sätta ord på saker barnet ser och intresserar sig för. ”Ja, titta 

bilen”. Detta kallas triangulering, man fångar barnets intresse och vänder det mot ytterligare 

ett objekt eller en person i omvärlden. ”Titta, där kommer pappa!” 

   Slutligen poängterar man att det är viktigt att föräldrarna har förmåga att känna av när 

barnet behöver paus och när barnet är redo att återigen påbörja en dialog. Att kunna rikta in 

sig utifrån, och kunna ge start och slutsignaler är oumbärligt för att kunna föra en dialog och 

relatera till andra människor. Detta blir särskilt viktigt för barnet när det befinner sig utanför 

sin hemvana miljö (Hedenbro M, Wirtberg I. 2000). 

 

2.2 Kristeori 
   Psykisk kris innebär enligt Cullberg:  

En situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens 

fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande 

tillfredställelsemöjligheter i tillvaron. (Persson, T. 1995 s. 30). 
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2.2.1 Utlösande faktorer 

   En kris utbrott beror ofta på känslomässiga och gemenskapsmässiga förloranden, det kan 

även vara påtvingade uppbrottssituationer.  Det kristeoretiska synsättet är i grunden en 

klassisk studie gjord på människors upplevelser av deras situationer vid den slutgiltiga 

separationen vid någon närståendes död (Persson, T. 1995).   

   1944 redogjorde Erich Lindemann för att sorgen var en psykisk kris. Lindemann var 

psykoanalytiskt orienterad läkare på ett sjukhus i Boston, USA, och det var han som grundade 

begreppet kristeori under 1940-talet (Persson T. 1995, Cullberg J. 2003). 

Lindemann menade att sorgen visade sig i både psykiska och somatiska symtom. Detta 

innebär att för vissa människor kan skuldkänslorna ta över sorgebilden, medan det för andra 

är fientliga reaktionerna som tar överhanden (Persson, T. 1995).  

 

2.2.2 Kristänkandets fyra stadier  

   Ska kristänkandet vara meningsfullt och betydelsefullt för alla måste man uppmärksamma 

företeelser som kanske inte varit tydliggjorda förut. En kris kan vara liten eller stor, oavsett 

vilket kan krisen störa personlighetsutvecklingen hos individen. 

   När man befinner sig i ett kristillstånd har man inte tillräckliga resurser att själv klara av att 

gå igenom den. En krissituation består av 4 stadier: 

1. Den utlösande situationen 

Den utlösande situationen utgörs av något som innebär hot mot individens livsvärld, till 

exempel ekonomiska svårigheter, en nära anhörigs död, uppsägning från arbete eller liknande. 

Krisen kan även utlösas av till synes normala företeelser såsom graviditet eller pensionering.  

2. Vilken inre, privat betydelse det inträffade har 

Genom att närmare studera vilken betydelse händelsen har för den enskilda individen kan 

man tillgodogöra sig kunskap om varför just denna händelse innebär kris för en individ men 

inte för en annan.  

3. Aktuella livsperioden 

Såväl barn som vuxna utvecklas ständigt. Olika händelser kan få olika betydelse beroende på 

när i livet de inträffar.  

4. Sociala förutsättningarna sammanhängande med familjesituationen  

Familjen är ett sammanhängande system. Svårigheter som berör en eller flera 

familjemedlemmar berör indirekt hela systemet. I ett välfungerande system kan övriga 

familjemedlemmar finnas till hands för den eller de som råkar ut för svårigheter, i ett dåligt 

fungerande system medför svårigheter för en individ svårigheter för hela systemet.   
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   När man genomgår en kris utvecklas omedvetet försvarsmekanismer som ska rädda jaget. 

Försvarsmekanismerna börjar uppträda i reaktionsfasen, och utgörs bland annat av regression, 

förnekelse, rationalisering, isolering och undertryckande (Cullberg, J. 2003).  

 

2.2.3 Barn i kris 

   Barn och vuxna i kris går igenom samma faser. Skillnaden är att barn upplever krisens faser 

annorlunda än vuxna. Detta på grund av att deras referensramar är olika. Barn har inte samma 

tidsbegrepp som vuxna, och kan lättare blanda ihop fantasi och verklighet. Liv och död har 

inte samma betydelse för ett barn som för en vuxen (Birkehorn, R. 1998). 

   De kriser eller förluster en förälder genomgår, samt det sätt på vilket de hanteras, kan få stor 

betydelse för samspelet med barnet. Föräldern behöver inte befinna sig i kristillstånd för att 

det ska få konsekvenser för barnet, det räcker att föräldern har en obearbetad kris bakom sig 

för att barnet ska påverkas av förälderns sorg och krisreaktioner. Barnet förstår inte att det är 

förälderns kris som gör att de beteenden som tidigare erkänts av föräldern avvisas eller möts 

med irritation eller aggression. Detta kan leda till ett sämre samspel, som i förlängningen blir 

destruktivt för barnet. Ett barn som dessutom själv genomgår en kris blir ännu mer känsligt 

om förälderns beteende avviker från det barnet är van vid (Killén, K. 2003). 

 

2.3 Systemteori 
   Till systemteoretikerna hör bland annat Norbet Wiener, som utarbetade cyberneutiken, 

Ludwig von Bertalanffy som formulerade generell systemteori, Claude E Shannon som var 

upphovsmannen till kommunikations – och informationsteorin och John von Neuman som var 

mannen bakom spelteorin. Dessa teorier ligger till grund för de familjeterapeutiska 

modellerna, som i sin tur är framarbetade utifrån systemteorin.  

   Systemteorins betydelse har förändras genom åren. Systemteori har för det mesta 

utgångspunkt i zoologi, datateknik och fysik. Den teori som används mest inom systemteori 

idag är den nya cyberneutiken. När systemteori utformades slutet av 1940 – talet var feedback 

det viktigaste begreppet, det har fortfarande en central plats. Feedback är en återrapportering 

av samspelet mellan omgivningen och systemet. Systemteori kan inte förklara fenomen utan 

försöker hitta nya lösningar.  

   System är grunden i systemteori. En definition är:  

Ett system är en uppsättning komponenter (objekt) med relationer mellan komponenterna 

(objekten) och mellan deras egenskaper (Schjodt B, Egeland A T. 1994 s 47).  
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Med detta citat menas att det är helheten som ska studeras med hjälp utav delarna.  

   I systemteori finns inte bara system utan också suprasystem, som är komponenter från ett 

system som stämmer överens med ett annat system som utgör ett större sammanhang. Man 

talar även om subsystem, ett system som skiljer sig från ett annat på så sätt att samspelet 

mellan personerna i systemet skiljer sig från personernas samspel i andra subsystem.  

För att förstå ett system måste man växla mellan helheten och delarna. Delarna är inte lika 

betydelsefulla som relationen mellan dem. 

System kan både vara öppna eller slutna. Den moderna systemteorin utgår från att alla system 

är öppna. För att ett system ska kunna kvarleva måste det gå både import och export av energi 

(Schjodt B,  Egeland A T. 1994).    

   Vi har valt att använda systemteori i denna studie då vi ser familjen som ett system, där 

delarna, alltså familjemedlemmarna, är beroende av helheten, familjen, och vice versa.  

 

3. Tidigare studier  
   Under denna rubrik presenterar vi en avhandling skriven av en forskare som har studerat 

utvecklingen hos barn, vars mödrar insjuknat i psykisk sjukdom i samband med förlossning. 

Avhandlingen berör egentligen inte det område vi valt att undersöka, nämligen de 

professionellas upplevelser, men då den berör närliggande områden anser vi ändå att den har 

en relevans för vår studie. 

Vi kommer även att presentera resultatet av ett utvecklingsprojekt som syftar till att finna 

samarbetsformer mellan barn och ungdoms- och vuxenpsykiatri.  

  

3.1 Parapartum mentally ill mothers and their children: a follow-up study 
   Undersökningen är gjord av Sonja Ruppert vid Karolinska Institutet i Stockholm, och 

omfattar 79 mödrar som under åren 1976-77 födde barn i Stockholm. Under samma tidsperiod 

blev de även intagna på psykiatrisk klinik för första gången. 15 år senare följer man upp dessa 

mödrar, man tar då hänsyn till långtidsprognosen för den psykiska sjukdom de lidit av vid 

tiden för första intagningen.  

Man samlade information från Försäkringskassans sjukfrånvarostatistik och från Nationella 

rådet för hälsa och välfärd. Man fann att återfallsstatistiken uppgick till 51 %, varav 7,3 % fått 

återfall efter ytterligare en förlossning. Man kunde inte finna någon skillnad i sjukfrånvaro 

mellan dessa kvinnor och kvinnorna i kontrollgruppen. 
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   Kvinnornas barn, 75 stycken, följdes upp under skoltiden och man studerade dem utifrån 

hälsomässig utveckling, prestation i skolan och familjesituation.  

Man jämförde med matchande kontrollgrupp, och information hämtades från 

sjukhusjournaler, skattekontoret på orten och information från skolan. Fyra av barnen i 

experimentgruppen, och två av barnen i kontrollgruppen gick i skolor med särskild inriktning 

på utvecklingsstörning.  

76 % av barnen i experimentgruppen levde tillsammans med sina mammor, jämfört med 95 % 

av barnen i kontrollgruppen. 

   Man fann inga utmärkande skillnader mellan barnen till de kvinnor som insjuknat i psykisk 

sjukdom efter förlossningen, och barnen i kontrollgruppen vad gällde antal kontakter med 

sjukvården. Man fann inte heller några skillnader vad gäller prestation i skolan mellan 

barngrupperna. Forskarna finner detta anmärkningsvärt eftersom det skiljer sig från uppgifter 

från tidigare forskning. Tidigare forskning har dock omfattat mödrar som redan innan 

förlossningen lidit av psykisk sjukdom. 

   Reliabiliteten i undersökningen säkras genom att man använt sig av registeruppgifter.    

Sammanfattningsvis menar forskaren att man måste betrakta psykisk sjukdom i samband med 

förlossning som en allvarlig sjukdom, som kan påverka kvinnans hälsa och sociala funktion 

under lång tid. Sjukdomen påverkar även kvinnans förmåga att knyta an till barnet, och hela 

familjen i ett känsligt skede av livet. 

   Kvinnornas barn klarade sig, i denna undersökning, lika bra som barnen i kontrollgruppen 

både vad gällde prestationer i skolan och hälsomässig utveckling. Forskaren menar att det 

goda utfallet kan bero på det goda stöd som det svenska samhället, vid behov, kan erbjuda 

familjer i riskzonen.  

 

3.2 Hur kan vi stödja barn till psykiskt sjuka föräldrar?  
Ett utvecklingsprojekt i syfte att finna samarbetsformer mellan barn – och 

vuxenpsykiatri 

   Det projekt vi tagit del av syftade till att finna samarbetsformer mellan barn – och 

vuxenpsykiatri. Forskarna Annika Nordvall och Maria Sandberg, som båda arbetar inom barn 

– och ungdomspsykiatrin (BUP), har intervjuat kontaktpersoner från vuxenpsykiatrin. Syftet 

med intervjuerna har varit att få kunskap om hur de intervjuade upplevt sitt arbete som 

kontaktpersoner till psykiskt sjuka patienter som också är föräldrar.      
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  Projektet har tagit avstamp i barnpsykiatrikommittén (SOU 1998:31), där det framgår att 

barn till psykiskt funktionshindrade är särskilt sårbara. I denna rapport betonas även att det 

vore bra om vuxenpsykiatrin informerade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om de 

patienter som har barn, och att ett samarbete med BUP bör utvecklas.  

   Utfallet av projektet visar att de flesta intervjuade kontaktpersonerna på vuxenpsykiatrins 

intensivvårdsavdelning (P – IVA) har för liten kunskap om BUP för att kunna informera om 

verksamheten och erbjuda stöd till de patienter eller familjer som är i behov av det. De 

intervjuade kontaktpersonerna önskade att det fanns möjlighet att erbjuda de patienter som har 

barn en kontakt med BUP, istället för med vuxenpsykiatrin. De patienter som vore aktuella 

för detta skulle vara de som befann sig i öppenvård, eftersom dessa patienter i regel är 

friskare. Kontaktpersonerna uppgav också att de önskar att det vore rutin att fråga om 

patientens barn, och att dessa blev en del av informationsmaterialet. Personalen på 

vuxenpsykiatrin uppgav dock att de kände rädsla att kränka sina patienter, om de erbjöd deras 

barn en kontakt på BUP.  

   Både kontaktpersoner och personal är överens om att psykisk sjukdom är en stor belastning 

för hela familjen, barnen blir lätt utlämnade och lever oskyddat.  

Flera av kontaktpersonerna uppgav också att de hade liten kunskap om vad socialtjänsten gör 

och vad de kan erbjuda dessa barn. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att alla inom P 

– IVA är eniga om att ett samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin skulle öka chanserna att 

både fånga upp, och hjälpa barn till psykiskt sjuka föräldrar på ett bättre sätt.  

   De aktiva inom projektet upplever att det varit bra att träffa personal från vuxenpsykiatrin, 

de menar att de fått en ökad förståelse för vuxenpsykiatrins svåra arbete och för hur man 

lättare skulle kunna anpassa sig till detta, för att lättare kunna uppmärksamma och vara till 

hjälp för psykiskt sjuka föräldrar och deras barn.  

   För att undvika att alla barn som kommer i kontakt med vuxenpsykiatrin ska bli patienter 

hos BUP tror man, från BUP:s sida, att det vore bra om BUP fick ha en representant med på 

ett eller flera samtal hos vuxenpsykiatrin, då patienterna kunde få tillfälle att prata om eller 

med sina barn.  

   Slutligen framkom i projektet att man från vuxenpsykiatrins håll oftast kontaktar BUP 

istället för att anmäla till socialtjänsten. Den slutsats som dras av detta är att det måste bli 

tydligare vilka roller olika verksamheter har, detta för att kunna garantera rättsäkerhet för 

barnen.  
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4. Syfte och frågeställningar  

   Studiens syfte är att öka vår kunskap om professionellas upplevelser och uppfattningar 

rörande arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat nedanstående frågeställningar:   

• Hur upplever professionella arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

• Vilka förutsättningar anser de professionella att dessa barn har? 

• Hur ser professionella på föräldraskapet hos psykiskt sjuka föräldrar? 

• Hur uppfattar professionella samarbetet med andra verksamheter? 

 
4.1 Begreppsdefinitioner  
   Med begreppet barn menar vi, i enlighet med FN:s konvention för barns rättigheter 

(Barnombudsmannen), alla människor som ännu inte uppnått myndighetsåldern, 18 år. När vi 

talar om barn framledes i arbetet är det denna definition vi kommer att utgå ifrån. 

   Gruppen psykiskt sjuka föräldrar kommer vi att betrakta som en enhetlig (homogen) grupp, 

utan att närmare belysa om sjukdomstillståndet är akut eller långvarigt (SOS 1999:11). 

   Begreppet psykisk sjukdom omfattar ett flertal diagnoser, symptom och tillstånd. 

Diagnoserna kan ha olika uttryck och omfattning, och vara mer eller mindre allvarliga. Till 

psykisk sjukdom räknas även syndrom såsom posttraumatisk stress. Man skiljer på två 

huvudtyper av psykisk sjukdom, psykotiska och affektiva tillstånd (Skerfving A. 2005, SOS 

1999:11, Killén K. 2003).  

   Med professionella menar vi en person som är anställd inom någon av de verksamheter som 

är föremål för vår studie. Personen har adekvat utbildning i förhållande till sina 

arbetsuppgifter, och arbetar med fokus på psykisk sjukdom, barn och familjer.  
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5. Metod 

   Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning. Kvalitativa undersökningar 

karaktäriseras av att man vill nå insikt om och förståelse för den livsvärld en grupp individer 

lever i (Hartman, J. 2004). 

 

5.1 Avgränsning  
   Vår studie avgränsades till att omfatta tre olika verksamheter i en mellanstor svensk stad. 

Verksamheterna som berördes var vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och 

socialtjänst. De personer vi valde att intervjua var samtliga professionella inom någon av 

ovanstående verksamheter, och kom i sitt arbete i kontakt med både psykiskt sjuka föräldrar 

och deras barn. 

 

5.2 Urval/tillvägagångssätt 
   Vi valde att göra ett ändamålsenligt urval. Detta innebär att vi valde ett antal verksamheter 

som vi visste kom i kontakt med barn till psykiskt sjuka föräldrar, nämligen vuxenpsykiatri, 

barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst (Hartman, J. 2004).  

Vi valde denna urvalsmetod med hänsyn till studiens syfte, som är att få djupare insikt i 

professionellas upplevelser av, och uppfattningar om, arbetet med barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. De professionella som omfattades av vårt urval har samtliga god insikt i och 

erfarenhet av arbetet med psykiskt sjuka föräldrar och deras barn. 

   Inledningsvis diskuterade vi vilka verksamheter eller personer som kunde ge oss relevant 

information kring det ämne vi valt att fördjupa oss i. När vi valt vilka verksamheter vi 

önskade rikta in oss på kontaktade vi dessa per telefon, för att presentera oss och vår studie, 

samt höra om det fanns intresse att delta.  

   När vi fått klartecken att intervjua professionella inom de olika verksamheterna skickade vi 

ett informations- samt samtyckesbrev1, där vi närmare beskrev studien, dess syfte och hur vi 

planerade att genomföra datainsamlingen. Vi skrev även en intervjuguide2 till varje 

verksamhet, och i de fall respondenterna ville ta del av intervjuguiden bifogade vi även denna.    

Vi poängterade att samtliga respondenter var garanterade konfidentialitet, samt att de skulle få 

tillfälle att ta del av den färdiga studien innan tryckning. 

                                                 
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2-4 
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   Vi lät intervjupersonerna välja tidpunkt och plats för intervjun, de fick även ta ställning till 

om de ville att intervjun skulle bandinspelas. Efter varje intervju fick intervjupersonerna 

utrymme att tala fritt kring intervjun och de frågor som ställts, samt ge förslag och idéer till 

vidare fördjupning inom ämnet. 

  

5.3 Datainsamling 
   Den datainsamlingsmetod vi valde var, som nämnts ovan, en kvalitativ metod som bestod 

av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna byggdes upp kring teman och förslag på 

relevanta frågeställningar. Vi lämnade utrymme för ändringar av frågorna, samt omflyttningar 

i ordningsföljden, för att kunna fånga upp en rytm i intervjun samt följa upp de svar 

respondenterna gav (Kvale, S. 1997). 

   Intervjuerna genomfördes på så sätt att vi tillsammans träffade respondenterna på den plats 

de själva valt. Respondenter från samtliga verksamheter önskade bli intervjuade två och två, 

detta innebar att vi genomförde tre intervjuer med sammanlagt sex respondenter. Under den 

första intervjun upplevde vi att respondenterna bitvis pratade samtidigt, och det var svårt att få 

ett sammanhang när intervjun sedan skulle skrivas ut. Därför valde vi i de andra intervjuerna 

dels att be respondenterna att svara enskilt på varje fråga, dels att strukturera upp intervjun så 

att varje fråga i första hand riktades till en av respondenterna. 

   En av oss tog ansvar för intervjuns genomförande, medan den andra satt med och lyssnade, 

samt kom med följdfrågor där detta var befogat. En intervju blev något längre än de övriga, i 

den intervjun deltog vi båda aktivt och delade upp frågorna mellan oss.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en digital diktafon. 

   Vi har, utöver våra intervjuer, även sökt relevant information i litteratur, rapporter och 

artiklar. Litteraturen fann vi främst genom att leta i referenslistor och i bibliotekskatalogen. 

De sökord vi använde var barn, barn till psykiskt sjuka föräldrar, psykiskt sjuka föräldrar 

samt psykisk sjukdom. Vi fann att det fanns mycket relevant litteratur, men att det var svårare 

att hitta avhandlingar och forskningsrapporter. Till detta tog vi hjälp av bibliotekspersonal på 

det lokala biblioteket. Även bibliotekspersonalen använde sig av ovanstående sökord. 
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5.4 Databearbetning 
   Efter varje genomförd intervju lades det inspelade materialet över i ljudfiler på datorn. 

Därefter satt vi tillsammans och skrev ut intervjuer med två verksamheter, den tredje valde vi 

att dela upp och skriva lite var. Varje intervju nedtecknades ordagrant, så långt detta var 

möjligt med hänsyn till inspelningens kvalitet. Av sammanhanget var det oftast möjligt att 

förstå även de ord som inte hördes tydligt på inspelningen. 

   När utskrifterna färdigställts strukturerade vi upp materialet, för att lyfta fram det som var 

väsentligt i den fortsatta analysprocessen. När vi strukturerat upp materialet från respektive 

intervju försökte vi finna och lyfta eventuella likheter och olikheter i svaren från våra 

respondenter, dessa använde vi sedan i vår resultatredovisning samt i resultat- och 

slutdiskussion. 

 

5.5 Etiska överväganden 
   I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra etiska riktlinjerna/kraven för kvalitativ forskning. 

Samtliga respondenter har fått ta del av muntlig och skriftlig information om studien, efter 

detta har de fått ge sitt samtycke att delta.  

I den skriftliga informationen redogjorde vi tydligt för hur studien var tänkt att genomföras 

och hur materialet skulle komma att bearbetas. Vi tydliggjorde att alla respondenter skulle 

komma att avidentifieras i den färdiga studien, i enlighet med konfidentialitetskravet. 

I informationen framgick även att det insamlade materialet enbart var tänkt att användas i 

denna studie.   

   I vår studie valde vi att inte intervjua barn till psykiskt sjuka föräldrar, av hänsyn till deras 

utsatta position. Vi valde att intervjua professionella, som i sitt arbete möter dessa barn. 

Eftersom de professionella i sitt arbete har en relation till både barn och föräldrar valde vi att 

avidentifiera samtliga respondenter, för att undvika att deras svar skulle kunna härledas 

tillbaka till dem.  

 

5.6 Metoddiskussion 
   Utifrån studiens syfte, som innebar att närmare belysa professionellas upplevelser och 

uppfattningar, föll det sig naturligt att välja en kvalitativ ansats. Detta beslut är vi nöjda med, 

då det gett oss möjlighet att ta del av våra respondenters erfarenheter och livsvärld, något vi 

inte fått möjlighet till genom en kvantitativ undersökning.  
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   Vi valde att intervjua professionella från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och 

socialtjänst. Detta beslut grundades i att dessa verksamheter var lätta att få kontakt med, samt 

att vi visste att de hade relevant information.  

   För att vidare fördjupa vår kunskap kunde vi ha riktat in oss på att intervjua personal från 

olika mindre gruppverksamheter såsom spädbarnsgrupper och grupper för unga föräldrar, vi 

kunde även kontaktat skolor och barnomsorg för att få ett vidare perspektiv. Vi kunde också 

valt att intervjua professionella från en annan stad, och jämföra resultaten. På grund av 

tidsaspekten valde vi dock att fokusera på de tre verksamheter som vi initialt bestämt oss för 

att studera. 

   Intentionen var från början att genomföra intervjuer med varje respondent enskilt. Detta var 

dock inte genomförbart på grund av tidsbrist inom två av verksamheterna. Vi fick istället 

intervjua respondenterna två och två, vilket gjorde att vi till viss del gick miste om deras 

individuella upplevelser. Det innebar också att det inspelade materialet från intervjuerna blev 

mycket omfattande och svårt att skriva ut då flera personer ibland pratade samtidigt.  

   Anledningen till att vi ändå valde att genomföra intervjuerna med två respondenter åt 

gången var dels tidsbrist, då vi väntat på att få kontakt med professionella inom de olika 

verksamheterna, dels på att vi om vi valt att intervjua andra verksamheter, hade fått ändra 

upplägg och inriktning på hela studien.  

   Vi funderade mycket kring varför respondenterna önskade intervjuas två och två, samt över 

hur detta påverkat vårt resultat. Att man inom de olika verksamheterna hade ont om tid var 

inget vi ifrågasatte, men vi funderade även kring om det fanns andra möjliga orsaker som till 

exempel tryggheten i att ha någon som bekräftade det som sades. Det kan även vara så att 

respondenterna kände sig mer bekväma tillsammans eftersom vi var två som intervjuade. 

   Trots att intervjuerna genomfördes med två respondenter åt gången anser vi ändå att vi fick 

bra emiriskt underlag, vi tycker även att vi lyckades lyfta varje enskild respondents 

upplevelser under intervjun. Vi anser därför att denna studies validitet är relativt hög. Vi är 

dock medvetna om att materialets kvalitet kunde ha blivit bättre och mer trovärdigt om vi 

genomfört intervjuerna med varje respondent för sig. Vi är också medvetna om att man 

arbetar på olika sätt i olika städer, därför kan resultatet av denna studie inte betraktas som 

generellt. 
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6. Studiens resultat  
   Under denna rubrik kommer vi att presentera våra respondenter och redovisa resultatet av 

våra intervjuer. Redovisningen kommer att koncentreras kring ett antal teman som varit 

genomgående i samtliga intervjuer 

 

6.1 Presentation av respondenter  
   Med hänsyn till att undersökningen är genomförd i en relativt liten kommun har vi valt att 

inte presentera våra respondenter med någon närmare beskrivning. Vi har istället valt att 

presentera dem kort utifrån den verksamhet de arbetar i.  

   Hos vuxenpsykiatrin intervjuade vi en kvinnlig terapeut och en manlig vårdare. Båda hade 

lång erfarenhet av psykiatrivård och hade, i sitt arbete, ofta kommit i kontakt med barn till 

psykiskt sjuka föräldrar.      

   Hos barn- och ungdomspsykiatrin intervjuade vi två kvinnliga kuratorer, som under en 

längre tid och på olika sätt, arbetat för att synliggöra de osynliga barnen. 

   Hos socialtjänsten intervjuade vi två kvinnliga socialsekreterare, som i sitt arbete kommer i 

kontakt med barn till psykiskt sjuka föräldrar. Vid tidpunkten för intervjun arbetade de med 

att initiera samverkan rörande barn till psykiskt sjuka föräldrar.   

 

6.2  Arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar 
   Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultatet av de frågor som handlar om hur 

respondenterna uppfattar att man arbetar med barn till psykiskt sjuka föräldrar inom den egna 

verksamheten, samt vilka olika tillvägagångssätt man använder sig av. 

 

   Respondenterna på vuxenpsykiatrin uppger att de, varje gång de får in en ny patient, gör 

en så kallad personinformation. I och med detta hoppas de få kunskap om hur patientens 

familjesituation ser ut. I de fall patienten inte själv ger information hämtar respondenterna den 

via patientens nätverk. Respondenterna anser att man alltid har en bild av hur patientens 

familj ser ut. 

   Respondenterna berättar att nätverk, och nätverksarbete är verksamhetens styrka. I 

nätverksarbetet får många möjlighet att komma till tals, och patientens barn har en central 

plats. Respondenternas uppfattning är att vuxenpsykiatrins patienter ofta har små nätverk, där 

personal på avdelningen och på mottagningen utgör patientens närmaste relationer. De 

betonar att det är viktigt att inkludera barnen i nätverket och att de gjort detta till en rutin. 
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   – Det handlar mycket om barnen. Det ser man ju alltid till. 

   På frågan om det finns ett särskilt tillvägagångssätt när respondenterna får vetskap om att en 

patient har barn svarar de att detta alltid är individuellt.  

   – Det handlar om vad du har med dig som pappa eller jag har med mig som mamma själv. 

Den ena respondenten menar att personkemin är avgörande för hur kontakten ser ut, och att 

man måste ta hänsyn till att vissa sjukdomstillstånd medför stor känslighet hos patienten. 

Båda respondenterna menar att kontinuitet är viktigt, och att detta är något de är noga med att 

tillämpa. Varje patient har egna kontaktmän, som finns tillgängliga för såväl patienten som 

patientens barn och anhöriga. 

   Respondenterna berättar att flexibiliteten i deras verksamhet är ganska stor. De har 

möjlighet att hjälpa föräldrar och barn på ett flertal sätt, bland annat genom samarbete med 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och med en spädbarnsverksamhet som arbetar med 

anknytning enligt Marte Meo metoden.  

En av respondenterna upplever att personalen är mycket bra på att upptäcka 

anknytningsproblematik hos föräldrarna. På vuxenpsykiatrin finns även möjlighet att ha 

familjesamtal om man anser att detta skulle gynna familjen, något en av respondenterna 

uppger tillämpas ofta. 

   Båda respondenterna betonar vikten av att våga vara nära de patienter de arbetar med, men 

att hålla närheten på en professionell nivå. De menar att de strävar efter att vara samma person 

på jobbet som privat. 

   – Sådana här människor är vi när vi är på jobbet, och vi är sådana när vi går utanför 

dörren också. 

   Båda respondenterna anser att sättet att arbeta med barn till psykiskt sjuka föräldrar har 

förändrats i och med att psykiatrivården genomgått olika reformer. De menar att det finns ett 

nytt synsätt, som innebär att man är noggrannare med att ta reda på hur patientens 

familjesituation ser ut, samt att patientens nätverk i högre grad inkluderas i 

behandlingsarbetet. Följden av detta blir att fler barn uppmärksammas och fångas upp. 

 

   Respondenterna på socialtjänsten berättar att deras arbete ser olika ut beroende på hur de 

fått vetskap om ett ärende som omfattar barn till psykiskt sjuka. Om någon anmäler ett 

eventuellt missförhållande arbetar de uppsökande, följer med på besök och informerar, men 

det förekommer även att barn eller föräldrar själva ringer till socialtjänstens 

mottagningstelefon, och bokar ett möte med någon av socialsekreterarna. 
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   Respondenterna berättar att de arbetar systemteoretiskt, eftersom de tar in föräldrar och 

andra viktiga personer ur barnens nätverk. Om det finns behov så kan de även erbjuda hjälp 

med anknytningsproblematik. Detta sker i en verksamhet för unga föräldrar, och man har 

även samarbete med BUP:s spädbarnsverksamhet. Vidare berättar de att de även för 

krissamtal med barn utifrån specifika händelser. 

Respondenterna upplever att klienter sällan ringer och ber om stöd av den anledningen att det 

finns psykisk sjukdom i familjen, oftast handlar problemen om något annat, och först i 

efterhand får respondenterna reda på att föräldern lider av psykisk ohälsa. 

   På frågan om det finns någon särskild handlingsplan för arbetet med barn till psykiskt sjuka 

svarar respondenterna att de hittills saknar en renodlad handlingsplan. En av respondenterna 

menar att de hittills arbetar med barn till psykiskt sjuka på samma sätt som de arbetat med 

barn till missbrukare. 

   I arbetet med barn betonar respondenterna vikten av att alltid ha föräldrarna med sig. De 

berättar att de arbetar mycket med samtal där både föräldrar och barn deltar. Samtalen rör sig 

ofta kring vardagliga och praktiska saker som till exempel vad som händer om föräldern blir 

sjuk, hur föräldern uppför sig då, vem barnet kan ringa osv. Respondenterna menar att det är 

en stor trygghet för barnen att veta att de har ett stöd och att de får hjälp om något skulle 

hända.  

   Den ena respondenten betonar vikten av att förbereda föräldrarna på varför samtalet med 

barnet hålls och vad samtalet kommer att gå ut på. De är noga med att inte kränka föräldrarna. 

Respondenterna berättar att föräldrarna ofta tror att barnen inte märker deras sjukdom, och 

därför inte förstår vikten av att prata med barnen om den. 

  - Jag tror att bara man vågar börja prata om det med förälder och barn så har man kommit 

mer än halvvägs /…/ det är jättejobbigt och man skäms. 

   Respondenterna berättar att de, när de träffar barn själva, ofta använder sig av dockor för att 

konkretisera barnets upplevelser. Denna metod underlättar också på så vis att barnen får något 

fysiskt att syssla med under samtalet. De betonar att det är viktigt att utgå från barnets fokus, 

och genom rätt metoder får de ofta reda på mer än det de frågat om. 

Respondenterna berättar att de tycker att det är svårt att veta hur de ska arbeta med barn till 

psykiskt sjuka föräldrar, eftersom detta är en relativt ny grupp och de saknar konkreta 

verktyg.  

   Respondenterna berättar att de upplever att barn har hamnat mer i fokus under senare år, och 

detta innebär även att barn till psykiskt sjuka fått mer uppmärksamhet. Respondenterna anser 

att de idag har ett synsätt där de riktar insatser direkt till barnen, och de ser en ökning av 
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antalet barngrupper där barn till psykiskt sjuka får möjlighet att träffa andra i samma 

situation. Några sådana grupper finns dock ännu inte i kommunen. 

Respondenterna ser även en förändring i att de idag finns metoder i arbetet, för att lättare 

kunna anpassa sig till barnens nivå och tänka utifrån deras fokus. 

 

   Respondenterna på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) berättar att de barn till psykiskt 

sjuka som de kommer i kontakt med har antingen slussats över från vuxenpsykiatrin eller 

kommit i kontakt med BUP på grund av andra svårigheter. 

Respondenterna berättar att de har en handlingsplan för arbetet med barn till psykiskt sjuka 

föräldrar, och att denna handlingsplan går ut på att de arbetar upp en kontakt med 

vuxenpsykiatrin, för att underlätta framtida kontakter och samarbete. De berättar dock att de, 

när barn till psykiskt sjuka först började uppmärksammas, inte hade någon färdig tanke om 

hur de skulle arbeta. De var inte beredda. 

   Respondenterna berättar att de tidigare har försökt att starta samtalsgrupper för barn till 

psykiskt sjuka föräldrar, men på grund av dåligt underlag lyckades de inte med detta. De 

koncentrerade sig då istället på att få kontakt med vuxenpsykiatrin, eftersom personalen där 

träffar många föräldrar. Idag fungerar respondenterna ibland som konsulter åt 

vuxenpsykiatrin, detta innebär att de, efter förfrågan av vuxenpsykiatrin, kan komma och 

delta i samtal eller informera i ärenden där det finns barn. Respondenterna berättar att detta 

kan leda till att BUP får ta över ärendet och att barnen då blir patienter hos dem. När det 

gäller mindre barn har de en spädbarnsverksamhet som arbetar med anknytningsproblematik 

utifrån Marte Meo metoden. 

   Respondenterna berättar att de arbetar systemteoretiskt med familjen, även om det är barnet 

som är patient. Föräldraskapet är viktigt och de har alltid en parallell kontakt med föräldrarna. 

De menar att föräldrarnas kriser i förlängningen påverkar barnet, och därför är helheten viktig. 

   På frågan om de använder sig av någon särskild metod i arbetet svarar respondenterna att de 

i första hand träffar föräldrarna, iakttar dem och får en bild av hur de tänker, därefter kan de 

erbjuda samtal, information och pedagogik. Respondenterna menar att det är viktigt att lära 

känna familjen för att veta på vilken nivå de kan lägga stödet. De berättar att de just nu arbetar 

mycket med stöd- och familjesamtal. De betonar att barnet alltid är i fokus och att barnets 

upplevelser är viktiga, eftersom de utgör barnets verklighet.  

   Respondenterna upplever att arbetet med barn till psykiskt sjuka är svårt, att barnens 

verklighet är jobbig och att de måste arbeta med att avlasta, normalisera, stötta och 

uppmärksamma dem. 
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   – Det är ofta ganska lite man kan göra för barnen, men det man gör är kanske just det som 

behövs. Det kan vara mycket värt och förändra mycket. 

 

6.3  Hur upplever man barnen och deras förutsättningar 
   Under denna rubrik kommer vi att redovisa svaren på de frågor som handlar om 

respondenternas upplevelser av och uppfattningar om de barn de träffar i sitt arbete. 

 

   Respondenterna på vuxenpsykiatrin upplever inte att de barn de träffar på något sätt är 

utmärkande. Den ena respondenten säger dock att de ibland kanske är lite lillgamla.  

Den ena respondenten berättar att barn som han varit i kontakt med för flera år sedan 

fortfarande ser upp till honom, detta tror han beror på att personalen fått roller av far- och 

morföräldrar, och att de alltid varit tydliga i sitt bemötande av barnen. 

    – Vi blir lite morfar och farmor och mormor… 

   Båda respondenterna upplever att det finns många maskrosbarn bland barn till psykiskt 

sjuka. Vissa har haft en väldigt svår livssituation som barn, och ändå klarat sig bra i 

vuxenlivet. Respondenterna uttrycker beundran över hur dessa barn lyckats undvika att 

präglas negativt av sin uppväxt, och idag är välfungerande, vissa till och med i egna familjer.   

Respondenterna berättar att de barn de möter är lojala, och att de älskar sina föräldrar nästan 

oavsett vad de har upplevt.  

   – Alla barn, om de inte blivit alltför misshandlade älskar sina föräldrar – Alltid. 

 

   Respondenterna på socialtjänsten tycker inte att barn till psykiskt sjuka föräldrar är 

annorlunda än några andra barn de kommer i kontakt med. Dock upplever de att dessa barn 

ofta tror att de är ensamma om sin situation.  

   Respondenterna menar att barnen ofta kompenserar upp för föräldrarnas brister, och att det 

är mycket hemligheter kring att ha en psykiskt sjuk förälder. För att våga prata om sin 

situation krävs det ofta att barnet har sina föräldrars tillåtelse. Barn är inte alltid positivt 

inställda till att föräldrarna söker hjälp. 

   Respondenternas uppfattning är att barn som lever tillsammans med en ensamstående 

psykiskt sjuk förälder är mer utsatta än de barn som har en frisk förälder också. 

   – Är det så att man är ensamstående så är det ju klart att då är ju barnen mer utsatta 

   På frågan om vilken betydelse barnets önskemål har, i ärenden som berör dem svarar 

respondenterna att detta beror på barnets ålder. De berättar att det förekommer att de har 
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enskilda samtal med barn, där de talar om barnets situation och om vad barnet tycker bör 

förändras och förbättras. Respondenterna upplever att barn ofta inte har så höga krav, och då 

är det viktigt att de frågar om barnets åsikt innan de beslutar om en insats.  

   – När vi frågade den pojken så hade han en önskan om att gå till parkeringsplatsen med sin 

mamma och köra med sin radiostyrda bil. /…/ alltså det är inte Liseberg eller sådana saker, 

utan det är de här små som ibland är svårt för oss vuxna att tänka på. 

   Att man träffar och har samtal med barn har inte alltid varit självklart, respondenterna 

berättar att de ser en skillnad mellan förr och nu i och med att barn numera har en egen plats i 

alla utredningar. Detta gör barnen mera synliga, men respondenterna tror ändå att det är långt 

ifrån alla barn som uppmärksammas. 

 

   Respondenterna på BUP upplever att barn till psykiskt sjuka föräldrar sällan är lika. Dock 

kan de se vissa saker som är typiska för dessa barn. Det kan vara bristande nätverk, mobbing, 

brist på kamrater och fattigdom. Barnen har ett behov av att prata med någon som lyssnar och 

förstår. 

   Respondenterna menar att barn påverkas mycket av sin familj, eftersom familjen är barnets 

trygghet. Enligt deras uppfattning tar barn till psykiskt sjuka ofta för mycket ansvar, de är 

duktiga barn som inte märks eftersom de är vana att ta hänsyn. Barnen är även duktiga på att 

dölja och är alltid på sin vakt. 

   Respondenterna berättar att barnen ibland tycker att det är svårt att prata med sina föräldrar 

om saker som är viktiga, respondenten kan då hjälpa barnet att göra sin röst hörd.  

Respondenterna tror att det, i ett mer öppet samhälle, skulle finnas fler vuxna förebilder för 

barn till psykiskt sjuka föräldrar. I dagen samhälle tror de att det finns många vuxna kring 

dessa barn, som vill hjälpa men som inte vet hur de ska gå tillväga. 

   – Vi bor i ett knäppt välfärdssamhälle /…/ det är en jätteskillnad för barnen som har en 

psykisk sjuk /…/ om det vore en öppenhet och de kunde gå hem till grannen utan några större 

grejer, folk delade mer. Nu har vi våra stängda dörrar och varje familj var för sig.  
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6.4  Uppfattningar rörande föräldraskap 
   Under denna rubrik kommer vi att redovisa svaren på de frågor som handlar om 

respondenternas upplevelser och uppfattningar om föräldraskap. 

 

   Respondenterna på vuxenpsykiatrin berättar att de upplever att förebilderna många 

gånger är ostabila för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Ofta arbetar respondenterna som 

”skuggfigurer”, för att kunna ge barnen de förebilder de behöver. 

Respondenterna berättar att de ofta får arbeta hårt för att barnens relation med den sjuke 

föräldern ska kunna överleva och upprätthållas. De ger ett exempel: 

   – Pojken ja, som idag är nitton år. Där har vi ju fått jobba intensivt i samarbete med soc. 

mot ena förälderns medgivande i princip /…/ för att kämpa för en relation som skulle 

överleva mamma /…/ så hon fick en chans när hon blev bättre att kunna etablera en relation 

igen. 

   Respondenterna tycker inte att det är självklart att psykiskt sjuka föräldrar misslyckas i sitt 

föräldraskap, men berättar att barn ibland levt i misär innan föräldern fått kontakt med 

psykiatrin. På vuxenpsykiatrin finns en familjeterapeut som kan hjälpa föräldern med sitt 

föräldraskap, det förekommer även samarbete med BUP och en spädbarnsverksamhet som 

kan hjälpa föräldrarna med anknytningsproblematik.  

 

   Respondenterna på socialtjänsten berättar att det är vanligt att psykiskt sjuka föräldrar 

saknar sjukdomsinsikt och att de därför söker stöd på grund av andra problem i vardagen. De 

berättar att det alltid är svårare att arbeta med föräldrar som saknar sjukdomsinsikt. 

Respondenterna betonar att det inte finns någon anledning att tro att någon är en sämre 

förälder bara för att de har en psykisk sjukdom.  

   – Alla föräldrar vill ju sina barn väl men man kanske inte har förmågan då i perioder. 

   Respondenterna berättar att det ibland är svårt att veta hur föräldrarnas tillstånd är, eftersom 

de ofta binder sina barn till sig och barnen är lojala med sina föräldrar. Föräldrarna är ofta 

skuldtyngda och psykisk sjukdom är något som medför mycket skam hos dem. Att våga 

berätta och ta emot hjälp för barnens skull är enligt respondenterna en styrka hos föräldrarna, 

och genom att föräldrarna vågar göra detta kan man kompensera de eventuella brister som 

finns i föräldraskapet. 
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   – På något sätt måste man ändå få se att man har sina styrkor och sina svagheter och 

komma till den punkten att man accepterar det och ber om hjälp, då har man kommit 

jättelångt. 

 

   Respondenterna på BUP upplever att det gör stor skillnad för barnet om det har en frisk 

förälder, men betonar att den friska föräldern också kan behöva stöd i sitt föräldraskap. 

Respondenterna berättar att psykisk ohälsa och bristande omsorg ofta grundas i att föräldern 

själv har varit utsatt för bristande omsorg som barn. Detta blir ett mönster som kan vara svårt 

att bryta. 

   Respondenterna berättar att det är viktigt för dem att skapa tillit hos föräldrarna, det 

underlättar i motivationsarbetet. Hur positiva föräldrarna är till insatser är avgörande för 

barnen.   

   -Här på barnpsyk jobbar vi ju väldigt mycket med föräldraskapet, med småbarn, därför att 

det är föräldrarna som är det viktigaste i hela deras liv /…/ och det har sån oerhörd betydelse 

hur föräldrarna möter sina barn. 

 

6.5 Samarbete med andra verksamheter 
   Under denna rubrik kommer vi att redovisa svaren på de frågor som handlar om 

respondenternas upplevelser och uppfattningar om samarbete med andra verksamheter. 

 

   Respondenterna på vuxenpsykiatrin berättar att de brukar sammankalla de verksamheter 

som de behöver hjälp av, kring enskilda klientärenden. Samarbetspartnerna är BUP och 

socialtjänsten. Tillsammans har de ett möte där de drar upp riktlinjer, sedan träffar de den 

familj som är föremål för samarbetet.  

   Vidare berättar respondenterna att de ibland känner sig maktlösa och frustrerade när de 

söker hjälp hos socialtjänsten.  

  – Jag kan känna mig maktlös ibland när man söker hjälp från kommunen, ifrån soc. När 

man ser en problematik som är svår och det finns enorma behov, men där de har en 

lagstiftning som låser. Det kan göra en frustrerad. 

   Respondenterna menar att de måste vara hårda när det gäller barn som far illa, de betonar att 

de arbetar tills de fått socialtjänsten att förstå problematiken. De tror att de ibland uppfattas 

som besvärliga när de kontaktar socialtjänsten. Trots detta tycker respondenterna ändå att de 
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har ett fungerande samarbete med socialtjänsten, men uppger att detta beror på att de vet vem 

de ska kontakta. Lång erfarenhet har gett dem goda kontakter. 

   – Nu är ju vi så gamla så vi har så mkt etablerade relationer, det är lätt att hitta våra 

kontakter. Och det kan jag säga att det är inte så lätt när man kommer ut. 

   Respondenterna upplever att det var lättare att samarbeta förut, innan arbetet strukturerades 

upp och moderniserades. Den ena respondenten menar att ett möte är den bästa 

samarbetsformen, men att det idag inte finns utrymme att mötas så ofta som han skulle önska. 

Den andra respondenten tycker att det strukturella arbete som förs idag bromsar upp takten i 

ärendena.  

   – Det kan hända att jag är gammalmodig i det, det kan hända, men jag tyckte att samtalet 

var bättre än mailet. 

   Respondenterna upplever också att man generellt är rädd för att ge sig in på någon annans 

område, och rädd för att lägga sig i. De betonar att de aldrig nöjer sig med att läsa att barnet 

har en kontakt med BUP, de ringer också och tar reda på hur den kontakten fungerar. 

Respondenterna upplever att skillnaden mellan dem och socialtjänstemännen är att man från 

socialtjänstens håll är mer byråkratiska och gör det som står i lagen och inget mera. Detta tror 

respondenterna beror på allt högre krav och ökad arbetsbelastning för socialtjänstemännen. 

   – Idag finns det inte hjärta med för det finns inte tid till det. 

 

   Respondenterna på socialtjänsten berättar att man inte har någon rutin för arbete med 

barn till psykiskt sjuka, utan att detta sker kring klientärenden. De upplever att 

vuxenpsykiatrin är den plats dit flest föräldrar söker sig, och att man där kunde ha varit bättre 

på att uppmärksamma barnen.  

  – Ja alla som söker behandling kommer i kontakt med dem i vuxenpsykiatrin. Så där finns ju 

barnen egentligen. 

Den ena respondenten upplever dock att samarbetet blivit bättre, men kan inte svara på om 

detta beror på verksamheten i stort, eller om det är personalen själva som blivit bättre på att 

knyta kontakter. 

   Respondenterna tror att samarbetet skulle förbättras om man införde gemensamma rutiner 

för arbetet med barn till psykiskt sjuka, så att de uppmärksammas redan vid första kontakten 

med en verksamhet, oavsett vilken verksamhet det är. De efterfrågar ett mer generellt 

samarbete. 

   På frågan om hur man ytterligare skulle kunna förbättra samarbetet svarar respondenterna 

att de skulle vilja ha ett barnombud som arbetade på vuxenpsykiatrin. Detta ombud skulle ha 
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ansvar för att uppmärksamma, hjälpa och stötta barn vars föräldrar är i kontakt med 

vuxenpsykiatrin. Tanken med ett barnombud är att den personen skulle kunna delta i samtal 

och vara barnens länk mellan de olika verksamheterna. 

   – Vi blir ju ofta lite hot här på socialtjänsten och man tänker att man kanske inte vågar 

berätta allting. Jag skulle vilja att det fanns någon på vuxenpsyk alltså, någon där som var 

lite barnombud. 

   Vidare berättar respondenterna att de även kan tänka sig ett mer omfattande samarbete inom 

den egna organisationen. Att personalen, oavsett vilken sektion klienten kontaktar, tar reda på 

om det finns barn i familjen och om hur deras situation ser ut. Denna policy finns redan, men 

respondenterna upplever att det förekommer brister. 

   Respondenterna betonar dock att utformandet av ett mer generellt samarbete kräver mycket 

tid, och att man behöver någon som är sammankallande. 

   – Man behöver någon som är ren, som inte har något annat och som kan fokusera på det.  
 

   Respondenterna på BUP berättar att de lyckats etablera samarbete med en av de 

psykiatriska mottagningarna i staden. Samarbetet går ut på att de träffas regelbundet och 

diskuterar ärenden. Det diskuteras även hur man ser på problemet att synliggöra barn till 

psykiskt sjuka föräldrar. Respondenterna upplever dock att det är svårt med kommunikationen 

på vuxenpsykiatrins mottagning, samarbetet är begränsat till vissa personer och andra vet inte 

om att samarbete förekommer. Respondenten betonar dock att detta bara är deras uppfattning, 

och att den inte på något sätt är bekräftad. 

   Den ena respondenten upplever att vuxenpsykiatrin blivit bättre på att se barnen, medan den 

andra menar att detta bara är utifrån de kontakter BUP har knutit. Hon menar att det är svårt 

att veta hur det ser ut i vuxenpsykiatrin generellt. 

   Respondenterna menar att vuxenpsykiatrins fokus av tradition ligger hos de vuxna, men att 

de försöker etablera en kontakt eftersom vuxenpsykiatrin ofta är de första som får vetskap om 

att det finns barn i en familj. 

   – Om vi bara kan få dem att se barnen, uppmärksamma att det är en familj 

   Respondenterna tror att ett steg på vägen skulle vara att införa obligatoriska familjesamtal 

för alla som läggs in på vuxenpsykiatrin. Att göra detta till en rutin skulle innebära att de 

kunde fånga många barn redan tidigt, och ge dem möjlighet att prata om sina tankar kring 

situationen. 

   Respondenterna uppger att de ännu inte har något övergripande samarbete med 

socialtjänsten, utan att det samarbete som finns sker på klient- och individnivå. De berättar 
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dock att man arbetar för att etablera ett mera övergripande samarbete med socialtjänstens Råd 

och Stöd sektion. Uppfattningen är att de måste uppmärksamma, hitta samarbetsformer och ha 

en bredd på bemötande. Respondenterna tror att detta skulle behövas och att det skulle vara 

bra för samtliga verksamheter. De menar att det är en liten kommun och att det därför finns 

goda förutsättningar för ett bra samarbete. 

   En av respondenterna tycker att det borde finnas någon på vuxenpsykiatrin som hade 

särskilt ansvar för barnen, en barnombudsman som förde barnens talan och fungerade som 

barnens företrädare i kontakt med andra verksamheter. 

 

7.  Resultatdiskussion 
   Under denna rubrik kommer vi att diskutera kring utfallet av våra intervjuer utifrån syfte 

och frågeställningar, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt litteratur. Vi kommer 

att dela upp diskussionen i samma teman som vi tidigare delat upp resultatredovisningen. 

 

7.1 Arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar 
   I bakgrunden framgår att barn till psykiskt sjuka föräldrar av olika orsaker blivit mer synliga 

(Skerfving A. 2005, Olsson A-M. 2005), detta bekräftas också i vårt resultat. Från samtliga 

verksamheter framgår det att fokus på barnen och deras situation idag har ökat, det finns 

också större möjlighet att samtala med barn på en nivå som passar dem.  

   Vi tycker oss kunna se att flera av våra respondenter anser att de genom nya synsätt och 

metoder uppmärksammar fler barn till psykiskt sjuka föräldrar. Detta i enlighet med § 5:1 

Socialtjänstlagen, där det står att:  

– socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden.   

   Respondenterna från vuxenpsykiatrin drar paralleller mellan nutidens psykiatri och dåtidens 

mentalsjukhus, och menar att de idag tänker mer samspelsorienterat och att de inkluderar barn 

på ett helt annat sätt i arbetet. Kopplingen mellan förändringar i psykiatrivården och 

synliggörandet av barnen återfinns även i vår bakgrund, där Skerfving (2005) och Vik (2001) 

menar att dagens samspelsorienterade vård, som sker med psykofarmaka, terapi och stöd i 

hemmiljö, får till följd att barn lever närmare sina sjuka föräldrar. Detta kan även knytas till 

forskning av Sonja Ruppert (2003), som visar att barn som lever tillsammans med psykiskt 

sjuka föräldrar har goda förutsättningar att klara sig lika bra i livet, som barn som lever 

tillsammans med friska föräldrar, under förutsättning att det finns stöd från samhället. 
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   I vår teoridel tar vi upp vikten av fungerande system. Detta återfinns i vårt resultat, där 

samtliga respondenter uppger att man är noga med att inkludera såväl barn och föräldrar som 

andra anhöriga i arbetet. Detta kan även kopplas till vår bakgrund där Parment (1999) menar 

att barn till psykiskt sjuka föräldrar är mest hjälpta av ett starkt socialt nätverk. 

   Respondenterna på vuxenpsykiatrin menar att psykiskt sjuka föräldrar ofta har mycket små 

nätverk. Detta bekräftas även av respondenterna från BUP, som menar att också barnen 

påverkas av detta. Det betonas dock att man, från vuxenpsykiatrins håll, är noga med att se till 

att barnen uppmärksammas och betraktas som en del av nätverket, något som delvis talar 

emot den litteratur som redovisas i vår bakgrund (SOS 1999:11) samt de uppfattningar 

socialtjänstens respondenter uttryckt.       

  Något vi betraktar som genomgående i vårt resultat och som även framgår i vår bakgrund är 

bristen på renodlade handlingsplaner rörande arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar. 

Samtliga respondenter menar att de måste utgå ifrån varje individ för att kunna ge den hjälp 

och det stöd som krävs.  

 

7.2 Hur upplever man barnen och deras förutsättningar 
   Uppfattningen hos respondenterna är att barn till psykiskt sjuka inte nödvändigtvis beter sig 

lika, och att det är individuellt hur barnet påverkas. Respondenterna på BUP menar dock att 

det finns vissa saker som är typiska för dessa barn, såsom social isolering, bristande nätverk 

och mobbing. Respondenterna på socialtjänsten upplever att barn till psykiskt sjuka föräldrar 

ofta tror att de är ensamma om sin situation. Detta tycker vi knyter an till vår bakgrund, där 

Killén (1994) menar att barn till psykiskt sjuka föräldrar, ofta till följd av bristande 

anknytning, tenderar att avvisa omsorg i ett försök att visa sig oberoende. Vidare menar 

Glistrup (2002) att barnen genom att visa sig oberoende avvisar personer i sin omgivning, 

vilket leder till att barnet blir isolerat. 

   I vår teoridel och bakgrund har vi tagit upp fördelarna med en god anknytning. Enligt 

anknytningsteori har förälderns bemötande av barnet stor betydelse för barnets utveckling och 

självbild. Detta kan vi koppla till vårt resultat, där samtliga respondenter betonar att 

anknytningen är viktig. Samtliga respondenter uppger även att det finns en verksamhet dit de 

kan hänvisa föräldrar med små barn, för att hjälpa dem med anknytningsproblematik.   

   Vi ser att flertalet respondenter upplever att barn till psykiskt sjuka tidigt får ta ansvar, och 

att samtliga respondenter menar att barnen är oerhört lojala med sina föräldrar. Detta 



 35

bekräftas av Glistrup (2002) i vår bakgrund, vidare menar hon att detta är en av orsakerna till 

att barnen varit så svåra att upptäcka.     
    Respondenterna på vuxenpsykiatrin menar att det finns gott om maskrosbarn bland barn till 

psykiskt sjuka föräldrar, något vi anser stämmer väl överens med vad Skerfving (2005) påstår 

och även med vad som framkommer i Socialstyrelsens rapport (SOS 1999:11).    

   Vi ser att flertalet respondenter tycker att de idag är duktigare på att uppmärksamma barn 

till psykiskt sjuka, men att de ändå är medvetna om att långt ifrån alla barn synliggörs. Detta 

beror dels på de svårigheter som barnets lojalitet medför, men även på att det är svårt att 

definiera psykisk sjukdom. Det är också svårt att beräkna hur många barn som idag lever 

tillsammans med en psykiskt sjuk förälder (SOS 1999:11, Glistrup K. 2005).      

 

7.3 Uppfattningar rörande föräldraskap 
   Genomgående i vårt resultat kan vi se att respondenterna betonar vikten av att ha föräldrarna 

med i allt arbete, och de menar att föräldrarna trots sina eventuella brister är väldigt viktiga 

för barnen. 

   I bakgrunden har vi tagit upp barns grundläggande behov och föräldrars omsorgsförmåga. 

Vidare tar vi upp att föräldrar kan klara av att tillgodose barns grundläggande behov på ett 

stadium, men inte på ett annat. Detta bekräftas i vårt resultat av socialtjänstens respondenter, 

som menar att föräldrar alltid vill sina barn väl, men att de ibland saknar förmågan. 

   Respondenterna från BUP och socialtjänsten menar att barn till ensamstående psykiskt sjuka 

föräldrar är mer utsatta än barn som har en närvarande frisk förälder. Detta förhållande kan 

regleras i föräldrabalken, där det anges att om barnet står under båda föräldrarnas vårdnad, 

och den ena föräldern är förhindrad att utöva vårdnaden ska den andra föräldern anförtros 

vårdnaden ensam. Detta tycker vi att vi kan knyta till rubriken ”Barns grundläggande behov” i 

bakgrunden, där man kan läsa att barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till 

föräldrarna eller andra vårdare (SOS 1999:11).  

   I teoridelen har vi tagit med kristeori, en teori som vi anser har relevans för studien. Killén 

(1994) menar att barn påverkas av föräldrarnas kriser oavsett om kriserna är pågående eller 

ligger i det förflutna. Denna teori knyts till vårt resultat genom BUP:s respondenter, som 

menar att föräldrarnas kris i förlängningen blir barnets kris, och att barn påverkas av sin familj 

eftersom familjen är barnets enda trygghet. 

   Vi ser att respondenterna på socialtjänsten menar att psykiskt sjuka föräldrar ofta saknar 

sjukdomsinsikt, och att detta försvårar arbetet med att synliggöra barnen. Deras uppfattning är 
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att föräldrarna ofta söker hjälp på grund av andra problem, och att den psykiska sjukdomen 

inte upptäcks förrän senare. De betonar att det är en styrka hos föräldrarna att vilja ta emot 

hjälp för barnens skull. Detta kan kopplas till Cullbergs teori (Persson, T. 1995 ) om att barn 

inte behöver ta skada av att föräldrarnas omsorgsförmåga ibland brister, så länge det inte blir 

något vanligt förekommande. Ju tidigare föräldern är villig att ta emot hjälp för barnens skull, 

desto större chans har barnet att få en trygg och god utveckling.  

 

7.4 Samarbete med andra verksamheter 

   I bakgrunden hänvisar vi till den psykiatrireform som genomfördes under 1990-talet, och 

som mynnade ut i ett antal utredningar. Dessa utredningar visar att bristande samverkan 

mellan vuxenpsykiatri och andra myndigheter är en viktig faktor när det gäller psykiskt sjukas 

situation. Enligt utredningen är samverkan dåligt uppbyggd och dåligt samordnad. I vårt 

resultat framgår tydligt att det inte finns något generellt samarbete mellan de olika 

verksamheterna. Samarbetet är istället uppbyggt kring enskilda klientärenden.  

   Undantaget är respondenterna på BUP, som har lyckats etablera samarbete med en 

vuxenpsykiatrisk klinik, ett samarbete som ännu är under uppbyggnad men som 

respondenterna ser mycket ljust på. Det projekt vi tagit del av, som handlar om samverkan 

kring psykiskt sjuka, bekräftar respondenternas förhoppning om ett givande samarbete. I 

projektet framgår att det, i de fall de sammankallat personal från BUP och vuxenpsykiatri, 

upplevts som givande att få en insyn i varandras arbete, och att detta ökat förståelsen för 

respektive verksamhets svårigheter. I projektet framgår också att ett samarbete mellan 

vuxenpsykiatrin och BUP skulle öka chanserna att lättare fånga upp och hjälpa barn till 

psykiskt sjuka föräldrar.  

   Vi har kunnat se att det genomgående i litteraturen, och även i forskning, framförs kritik 

mot vuxenpsykiatrin för att vara dåliga på att uppmärksamma och samverka kring barn till 

psykiskt sjuka föräldrar. Vuxenpsykiatrin kritiseras även för att inte ha tillräckliga kunskaper 

om barnen, och för att inte engagera anhöriga i vården av den psykiskt sjuke. Respondenterna 

på socialtjänsten upplever att eftersom vuxenpsykiatrin är den plats dit flest föräldrar söker 

sig, så kunde personalen där varit bättre på att uppmärksamma barnen. Detta motsägs i vårt 

resultat av respondenterna på vuxenpsykiatrin. Respondenterna menar att de alltid 

sammankallar de verksamheter de känner att de behöver hjälp av, i anslutning till enskilda 

klientärenden. Uppfattningen hos respondenterna är att arbetet alltid handlar mycket om 

barnen. Viktigt att notera är att respondenterna på vuxenpsykiatrin ibland känner sig maktlösa 
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och frustrerade när de söker hjälp hos socialtjänsten. Samtidigt upplever de att socialtjänsten 

är byråkratisk, men tror att detta beror på ökad arbetsbelastning och tidsbrist. 

   Vi kan se att respondenterna genomgående efterfrågar gemensamma rutiner, något vi kan 

knyta till vår bakgrund, där det i socialstyrelsens rapport framgår att professionella efterfrågat 

strategier, och ett samarbete som utgår från patientens sammansatta behov. Vi kan även se att 

respondenterna från både BUP och socialtjänsten efterfrågar en ombudsman som ska föra 

barnens talan. Denna ombudsman borde, enligt respondenterna, vara placerad på 

vuxenpsykiatrin för att snabbt kunna fånga upp de barn som kommer dit.  

   Vi kan i vårt resultat se att samtliga respondenter menar att samarbete mellan 

verksamheterna sker enbart genom egna kontakter. Mycket av samarbetet är beroende av att 

respondenterna vet vem de kan kontakta för att få bäst respons.   

 

8. Slutdiskussion 
   Inledningsvis kan vi konstatera att vi under dessa veckor fått en djupare insikt i, och en 

bredare kunskap om arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar. Vi har även fått en ökad 

förståelse för de svårigheter som professionella möter, i arbetet med barn och föräldrar, och i 

samarbetet med andra verksamheter. 

   Vi anser att vi har uppfyllt studiens syfte, närmare bestämt att studera professionellas 

upplevelser och uppfattningar rörande barn till psykiskt sjuka föräldrar, med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. Genom att belysa hur professionella upplever arbetet med barn till 

psykiskt sjuka föräldrar, hur de upplever barnens förutsättningar, hur de ser på föräldraskapet 

samt hur de uppfattar samarbetet med andra verksamheter anser vi även att vi lyckats besvara 

våra frågeställningar. 

   Vi har funnit det intressant att mycket av det vi tagit upp i vår bakgrund blivit bekräftat, 

samtidigt som det finns en del som visat sig inte gå att bekräfta. Vi tänker då främst på 

kritiken mot vuxenpsykiatrin där vårt resultat, till skillnad från litteratur och tidigare 

forskning, visar att de kommit långt i arbetet med att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka. 

Vi har funderat en del kring detta, och tror att skillnaden kan bero på att barn till psykiskt 

sjuka för tillfället är i fokus, både i media, hos frivilliga organisationer och bland 

verksamheter som sysslar med socialt arbete. Det är därför möjligt att utvecklingen på 

området har gått så fort att forskare och författare inte hunnit med. Delar av den litteratur och 

forskning vi tagit del av är skriven under de senaste 5-10 åren, mycket har hunnit hända under 

den tiden.  
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   Vi gick in i denna studie med förförståelsen att barn till psykiskt sjuka föräldrar är en 

osynlig grupp som riskerar att glömmas bort, både i psykiatrin och i det sociala arbetet. Vi 

hade även med oss intrycket av att samarbetet mellan olika verksamheter, såsom psykiatri och 

socialtjänst, inte var särskilt utbyggt.  

   I intervjuerna framkom dock att det händer mycket kring gruppen barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. Våra respondenter uppger att det, under de senaste tio åren, lagts större fokus vid 

dem, och att man utvecklat nya synsätt och metoder för att uppmärksamma dem. Vår 

förförståelse visade sig på alltså inte bli bekräftad på denna punkt, något vi känner 

tillfredställelse över. I vårt resultat kan vi också se att det fortfarande saknas viktiga bitar i 

samarbetet mellan vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Vår 

förförståelse visade sig där bli bekräftad. Dock har vi, under intervjuerna, upplevt att 

respondenterna från samtliga verksamheter önskar ett mer generellt samarbete, och att det 

även börjat etableras samarbete mellan vissa verksamheter. Detta bekräftas i litteratur, där det 

framgår menar att samarbete är under uppbyggnad, men att det saknas strategier för hur det 

ska se ut.    

 

   Under hela studiens gång har vi diskuterat med varandra kring barn till psykiskt sjuka 

föräldrar och deras situation, samt kring det arbete som professionella utför i anslutning till 

denna grupp. Vi har funderat kring de svåra förhållanden dessa barn lever under, och även 

kring hur man skulle kunna underlätta deras vardag. Detta har lett oss vidare till nya 

frågeställningar. Hur kan man på bästa sätt stötta barn till psykiskt sjuka föräldrar? Hur skulle 

man kunna arbeta med föräldrarna, för att avlasta barnen? Hur skulle man kunna utforma ett 

fungerande, övergripande samarbete mellan vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och 

socialtjänst, för att vara säker på att barn till psykiskt sjuka får den uppmärksamhet de 

förtjänar?  

   Med dessa frågeställningar skulle vi kunna utveckla studien vidare, och förhoppningsvis få 

ännu djupare kunskap om, och förståelse för psykiskt sjuka föräldrar, deras barn och de 

professionella som arbetar med dessa svårigheter.  

   Studien har gett oss mycket användbar och viktig kunskap som vi kommer att förvalta väl, 

för att sedan kunna bära med oss ut i vårt framtida arbetsliv. 
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Bilaga 1, Informations- och samtyckesbrev 
 

Karlskrona/Ronneby 2007-05-01 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser sjätte terminen vid sociala omsorgsprogrammet på Högskolan 
Kristianstad. Just nu skriver vi en C-uppsats, vars syfte är att få kunskap i hur 
yrkesverksamma inom psykiatri och socialtjänst upplever sin kontakt med barn till psykiskt 
sjuka föräldrar. Med denna C-uppsats hoppas vi kunna tillföra nya infallsvinklar när det gäller 
olika aktörers möjligheter att påverka dessa barns situation. Uppsatsen är tänkt att kunna läsas 
av både professionella och allmänheten. 
 
Vi har valt att genomföra vår undersökning kvalitativt, det vill säga genom intervjuer, och vi 
önskar intervjua personal inom barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Varje intervju 
beräknas ta cirka en timme och samtliga deltagare kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
Den kunskap vi förvärvar genom intervjuerna kommer inte att kunna härledas tillbaka till 
respondenten. Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och deltagarna kan när som helst 
välja att avsluta sin medverkan, utan att detta får några som helst följder för individen.  
Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna C-uppsats. Endast vi och vår 
handledare kommer att ha tillgång till materialet, och efter uppsatsens färdigställande och 
examination kommer det att förstöras. 
Samtliga respondenter kommer att få möjlighet att ta del av den färdiga undersökningen innan 
denna går i tryck. 
Har ni frågor angående undersökningen vänligen kontakta oss på något av nedanstående 
telefonnummer. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Linda Jönsson   Malin Svensson  
0733-874844    0708-94 29 09 
 
 
 
Handledare: 
Gertrud Sundling 
044-204026   
gertrud.sundling@hv.hkr.se  
 
 
 
 
 
Härmed intygar jag att jag tagit del av ovanstående information och att jag ger mitt samtycke 
att delta i denna undersökning. 
 
 
Namn & Datum…………………………………………………………………………………
  



   
 

Bilaga 2, Intervjuguide vuxenpsykiatri 
 
 

• Hur får du som personal vetskap om att en patient har vårdnaden om barn? 

o När man får reda på att en patient har vårdnaden om barn, hur går man då 

tillväga? 

o Lägger man upp någon handlingsplan? I så fall, vilka deltar i detta? 

o Har sättet att arbeta med detta fenomen förändrats över tid? 

• I vår uppsats kommer vi att beröra olika teorier, bland annat kris-, system- och 

anknytningsteori. På vilket sätt kan du ha användning av dessa teorier i ditt arbete med 

psykiskt sjuka föräldrar och deras barn?  

o Hur ser det arbetet ut? 

• Kan du berätta hur du uppfattar samspelet mellan en psykiskt sjuk förälder och dennes 

barn?  

• Utifrån den litteratur vi tagit del av framgår det att barn till psykiskt sjuka inte alltid 

får den omsorg de behöver. Vilka förutsättningar tycker du att föräldrar med psykisk 

sjukdom har? 

• Hur upplever du mötet med barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

o Tycker du att man möter barn till psykiskt sjuka föräldrar annorlunda nu än 

tidigare? 

• Hur ser du på samverkan kring barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

o Förekommer samverkan, och i så fall på vilket sätt? 

o Har denna samverkan alltid förekommit? 

o Upplever du att denna samverkan skulle kunna förändras, och i så fall på vilket 

sätt? 

• Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att man arbetade med barn till psykiskt 

sjuka? 

• Har du själv något du skulle vilja tillägga? 



   
 

Bilaga 3, Intervjuguide socialtjänst 
 

 

• Hur får du vetskap om de barn till psykiskt sjuka som är i behov av stöd? 

o När man får vetskap, hur går man då tillväga? 

o Finns det någon handlingsplan? 

o Har sättet att arbeta med barn till psykiskt sjuka förändrats över tid? 

• Utifrån den litteratur vi tagit del av framgår det att barn till psykiskt sjuka inte alltid 

får den omsorg de behöver.  

o Vilka förutsättningar tycker du att föräldrar med psykisk sjukdom har? 

o Vilka förutsättningar har du att stötta barn till psykiskt sjuka? 

• Hur upplever du mötet med barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

o Tycker du att man möter barn till psykiskt sjuka föräldrar annorlunda nu än 

tidigare? 

• I vår uppsats kommer vi bland annat att beröra systemteori, kristeori och 

anknytningsteori, är det teorier ni har användning av i ert arbete? 

• Hur upplever du samarbetet med vuxenpsykiatri och barnpsykiatri? 

o Har detta samarbete förändrats över tid? 

o Om du själv fick önska, hur skulle samarbetet då se ut?  

• På vilket sätt upplever du att barn till psykiskt sjuka själva kan påverka sin situation? 

o Vilken betydelse har barnets röst? 

• Har du själv något som du skulle vilja tillägga? 

 



   
 

Bilaga 4, Intervjuguide barn- och ungdomspsykiatri 
 
 

• På vilket sätt kommer du i kontakt med barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

o Finns det någon handlingsplan för arbetet med dessa barn? 

o Hur upplever du mötet med barn till psykiskt sjuka föräldrar? 

o Upplever du att arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar har förändrats över 

tid? I så fall på vilket sätt? 

o Arbetar man förebyggande för att undvika ohälsa hos barn till psykiskt sjuka 

föräldrar?  

o Hur följer man upp barn till psykisk sjuka föräldrar? 

• Hur upplever du att barn påverkas av att leva tillsammans med en psykiskt sjuk 

förälder? 

• I vår uppsats kommer vi att beröra systemteori, kristeori och anknytningsteori, är det 

teorier du har användning av i ditt arbete? 

• Hur upplever du samarbetet med vuxenpsykiatri och socialtjänst? 

o Har detta samarbete förändrats över tid? 

o Om samarbetet skulle förändras, hur skulle du då vilja att det såg ut? 

• På vilket sätt upplever du att barn till psykiskt sjuka föräldrar själva kan påverka sin 

situation? Vilken betydelse har barnens röst? 

• Har du själv något du skulle vilja tillägga? 



   
 

Bilaga 5, Arbetsfördelning 

 

Denna studie är resultatet av gemensamma ansträngningar, där vi båda bidragit med lika 

delar. Abstract, syfte och frågeställningar, metod, metoddiskussion, resultat, 

resultatdiskussion samt konklusion har arbetats fram gemensamt, liksom stora delar av 

bakgrunden. 

Uppdelningen består i att vi delat upp litteratur, artiklar och avhandlingar. Linda studerade 

utvecklingsprojektet ”Hur kan vi stödja barn till psykiskt sjuka”, samt skrev om detta. Malin 

studerade avhandlingen ”Parapartum mentally ill mothers and their children”, och skrev om 

denna. Vi delade även upp teoridelen, där Linda skrev om kris och systemteori och Malin 

skrev om anknytning. Allt material vi har skrivit enskilt har vi sedan granskat tillsammans.  

Vi delade även upp kontakterna med våra respondenter, samt intervjuerna. 

Första kontakten med socialtjänsten togs av Linda, och första kontakten med psykiatrin togs 

av Malin. Vi ledde varsin intervju, och samarbetade kring den tredje. Utskrifterna av de första 

två intervjuerna gjordes gemensamt, medan vi delade upp den tredje. 

Analys av intervjumaterialet gjordes gemensamt, liksom redigering och korrigering av den 

färdiga uppsatsen.   

 
/Malin och Linda 
 
 




