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SAMMANFATTNING  

Studiens syfte var att undersöka hur stödet i samhället ser ut för barn som har en anhörig 
med psykisk ohälsa, för att besvara detta undersöktes vart barnen kan vända sig för att få 
stöd, vilket stöd barnen behöver utifrån de professionellas upplevelse samt om det finns 
någon samverkan mellan olika verksamheter kring dessa barn. Metoden som användes i 
studien var semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom skola, psykiatri och 
socialtjänst. Resultatet visar att barnen kan vända sig till skolpersonal, en stödgrupp samt 
socialtjänsten för att få stöd. De professionella upplever att barnen behöver stöd i form av 
deltagande i en gruppverksamhet, frigörelse från ansvar och skuld, familjecentrerat arbete 
samt att barnen kan bli hjälpta genom att den anhörige får stöd. Resultatet visar vidare att 
det finns en samverkan kring barn som har en anhörig med psykisk ohälsa, dock 
framkommer ett flertal hinder för denna samverkan. Slutsatsen av studien är att det enda 
egentliga stödet riktat mot barn som har en anhörig med psykisk ohälsa är en stödgrupp. Det 
behövs mer informations- och kunskapsutbyte över professionernas gränser för att på så sätt 
kunna samverka kring barnen och därmed kunna utveckla fler stödinsatser för barn som har 
en anhörig med psykisk ohälsa. 
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ABSTRACT  

The aim of the study was to investigate societies support for children who has a relative with 
mental illness. This study investigate were the children can turn for support, what support 
the children needs based on the professionals experiences and whether there is any 
collaboration between welfare agencies when it comes to these children. The method used, in 
this study was semi structured interviews with professionals from school-, mental health- 
and child protection services. The result demonstrate that children can turn to school staff, 
support group and child protection services to receive support. Based on the professional’s 
experiences, the children benefit from participation in support group, which help to lessen 
the burden of responsibility and blame and family-centred support. The children can also be 
benefit when the family member receives support. The result reveals that collaboration exist 
around the children’s needs, however there are several obstacles for this collaboration. The 
conclusion of the study is that the only actual support aimed for children who has a relative 
with mental illness is a support group. There is need for better exchange of information and 
knowledge across the different professions in order for better collaboration and development 
of more support activities for these children.  
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INNEHÅLL  

1	   INTRODUKTION  ...............................................................................................................  1	  

1.1	   Syfte  och  frågeställning  .............................................................................................  2	  

1.2	   Begreppsförklaring  ....................................................................................................  2	  

2	   TIDIGARE  FORSKNING  ...................................................................................................  3	  

2.1	   Barnets  perspektiv  av  att  leva  med  en  förälder  eller  närstående  med  psykisk  
ohälsa  ..........................................................................................................................  3	  

2.2	   Barnets  behov  av  stöd  utifrån  de  professionellas  upplevelse  ..............................  5	  

2.3	   Samverkan  mellan  professionella  ............................................................................  6	  

2.4	   Sammanfattning  och  diskussion  av  tidigare  forskning  ..........................................  7	  

3	   TEORETISKT  PERSPEKTIV  ............................................................................................  8	  

3.1	   Utvecklingsekologisk  teori  ........................................................................................  8	  

3.1.1	   Mikrosystemet  ....................................................................................................  9	  

3.1.2	   Mesosystemet  ..................................................................................................  10	  

3.1.3	   Exosystemet  .....................................................................................................  10	  

3.1.4	   Makrosystemet  .................................................................................................  10	  

3.1.5	   Kronosystemet  ..................................................................................................  10	  

4	   METOD  ............................................................................................................................  11	  

4.1	   Datainsamlingsmetod  ..............................................................................................  11	  

4.2	   Urval  ..........................................................................................................................  12	  

4.3	   Tillvägagångssätt  .....................................................................................................  13	  

4.4	   Databearbetning  och  analysmetod  .........................................................................  13	  

4.5	   Reliabilitet  och  validitet  ...........................................................................................  13	  

4.6	   Etiska  ställningstaganden  .......................................................................................  14	  

5	   RESULTAT  OCH  ANALYS  .............................................................................................  15	  

5.1	   Vart  kan  barnen  vända  sig  för  att  få  stöd?  ............................................................  15	  

5.1.1	   Skolpersonal  .....................................................................................................  16	  

5.1.2	   Stödgrupp  för  barn  som  har  en  förälder  med  psykiska  problem  .......................  17	  



5.1.3	   Socialtjänsten  ...................................................................................................  17	  

5.2	   Vilket  stöd  behöver  dessa  barn  utifrån  de  professionellas  upplevelse?  ............  18	  

5.2.1	   Gruppverksamhet  .............................................................................................  18	  

5.2.2	   Frigörelse  från  ansvar  och  skuld  ......................................................................  19	  

5.2.3	   Föräldrastöd  .....................................................................................................  20	  

5.2.4	   Familjecentrerat  arbete  .....................................................................................  21	  

5.3	   Finns  det  någon  samverkan  mellan  olika  verksamheter  kring  dessa  barn?  ......  22	  

6	   DISKUSSION  ...................................................................................................................  24	  

6.1	   Resultatdiskussion  ..................................................................................................  24	  

6.1.1	   Stöd  i  samhället  ................................................................................................  24	  

6.1.2	   Professionellas  upplevelser  ..............................................................................  25	  

6.1.3	   Samverkan  .......................................................................................................  26	  

6.1.4	   Implikationer  för  socialt  arbete  ..........................................................................  27	  

6.2	   Metoddiskussion  ......................................................................................................  27	  

7	   SLUTSATSER  .................................................................................................................  28	  

REFERENSLISTA  ..................................................................................................................  30	  

 

BILAGA  A  -  INTERVJUGUIDE  

BILAGA  B  -  MISSIVBREV  



1 

1   INTRODUKTION    

Psykisk ohälsa är idag ett stort samhällsproblem i Sverige, det framkommer i den nationella 
folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten, 2016) att 16 procent av befolkningen i åldrarna 16-
84 år uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande. Försäkringskassan (2017) menar på att 
sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa har ökat med 129 procent mellan 2011 och 2017, 
av de aktuella sjukskrivningar som idag förekommer är 46 procent av dessa en följd av 
psykisk ohälsa. Vad gäller psykiatrin uppger Östman och Eidevall (2005) att en tredjedel till 
hälften av patienterna är föräldrar till minderåriga barn. Socialstyrelsen (2013) lyfter att barn 
som anhöriga är en speciellt utsatt grupp då barnen ofta står i en beroendeställning till sin 
sjuke förälder men också för att barn inte alltid förstår vad som händer och varför. I dessa 
situationer är det vanligt att barnet upplever känslor som oro, skuld och ansvar. Oron 
kommer många gånger till följd av att barnet lever i en ovisshet gällande hur föräldern mår, 
om denne kommer tillfriskna eller om föräldern kommer ta sitt liv. Skuldkänslor är något 
som uppstår då barnet själv tar på sig skulden för att föräldern är sjuk. När det kommer till 
ansvar är det vanligt att barnen får ta över ansvaret från sin sjuka förälder vilket innebär ett 
ansvarstagande både för sig själva och för sina syskon, det förekommer också situationer där 
barnet även får ta ansvar för sin sjuke förälder. Socialstyrelsen påvisar vidare vad gäller barn 
som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa att det är vanligare för dessa att själva 
utveckla psykisk ohälsa än för andra barn och därför är det viktigt att dessa barn får det stöd 
och den hjälp som de behöver.  

Jansson och Larsson (2011) framhåller att det är av vikt att se och respektera barn som 
anhöriga, för att de ska kunna hantera och förstå sin livssituation är det viktigt att de får det 
stöd och den information som de behöver. Det framkommer i 5 kap 7 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) att barnets behov av information, råd och stöd måste tas hänsyn till 
om barnet bor med sin förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa vilket betyder att 
barnet enligt lag har rätt till information och stöd. Jansson och Larsson påvisar vidare att om 
barnet får den information och det stöd den behöver ges barnet som anhörig bättre 
möjligheter att klara av sin vardag. Enligt Socialstyrelsen (2013) är en skyddsfaktor för barn 
som anhöriga att det fungerar och går bra i skolan, dock kan förälderns psykiska ohälsa 
påverka barnets skolgång negativt. Det framkommer i 2 kap 25 § Skollagen (2010:800) att 
elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att eleven ska stödjas till att 
klara av lärandemålen i skolan vilket kan vara relevant för ett barn som anhörig till förälder 
med psykisk ohälsa då barnet kan tänkas behöva extra stöd till följd av förälderns psykiska 
ohälsa. I 1 kap 4 § Skollagen lyfts att det finns en strävan att genom stöd och uppmuntran 
balansera skillnader för elevernas förutsättningar till att klara lärandemålen i skolan. 
Socialstyrelsen menar vidare att en förutsättning för detta stöd är att personalen på skolan 
vet om problemen hemma. Socialnämnden har ett ansvar för att barn växer upp under trygga 
förhållanden enligt 5 kap 1 § Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453). Socialstyrelsen påvisar att 
barn som anhöriga till en förälder eller närstående med psykisk ohälsa många gånger kan 
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befinna sig i en kaotisk vardag, det är också vanligare i dessa familjer att våld eller 
försummelse förekommer. Skulle någon utomstående få kännedom om eller om de 
misstänker att ett barn far illa bör dessa anmäla detta till socialnämnden enligt 14 kap 1 c § 
SoL och vissa anställda som arbetar med barn eller unga har en skyldighet att anmäla detta 
enligt 14 kap 1 § SoL. I de fall som rör barn som far illa ska socialnämnden samverka med 
andra enligt 5 kap 1 a § SoL. Enligt Regeringen (2017) kan Barnkonventionen komma att bli 
lagstiftad i Sverige 2020, i Barnkonventionen framkommer det bland annat att alla barn ska 
ha rätt till delaktighet, information, lek, fritid och till båda sina föräldrar, det står också att 
barnets bästa alltid ska komma först (UNICEF Sverige, 2009).  

Vi valde detta ämne då vi båda är intresserade av psykisk ohälsa samt ville veta mer kring hur 
livet ser ut och fungerar kring barn som har förälder eller annan närstående med just psykisk 
ohälsa. Vi såg detta som en möjlighet att få lära oss mer och sätta oss in i ett ämne som vi 
båda brinner för. Utifrån ovanstående kan det tänkas viktigt att lägga fokus på om barn som 
anhöriga får det stöd och den hjälp de är berättigade till enligt den rådande lagstiftningen för 
att möjligtvis kunna förhindra den psykiska ohälsan som barn som anhöriga löper en större 
risk att utveckla än andra barn. Känner de professionella till vilka stödinsatser som finns och 
fungerar de eller hamnar dessa barn och deras behov i ett ingenmansland, detta är av stor 
vikt att undersöka och ligger därför till grund för denna studie. 

1.1   Syfte  och  frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur stödet i samhället ser ut för barn som har en anhörig 
med psykisk ohälsa. Följande frågeställningar avser att besvara syftet: 

Ø   Vart kan barnen vända sig för att få stöd? 

Ø   Vilket stöd behöver dessa barn utifrån de professionellas upplevelse? 

Ø   Finns det någon samverkan mellan olika verksamheter kring dessa barn?  

1.2   Begreppsförklaring  
Nedan följer förklaringar av centrala begrepp som används genomgående i studien. 

Barn - 1 kap 1 § SoL (2001:453) definierar barn som någon under 18 år, med barn avses i 
denna studie alla människor i åldrarna 6 - 16 år. 

Anhörig - Med anhörig avses i denna studie “person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna” i enlighet med Socialstyrelsen (2004). 

Psykisk ohälsa- Med psykisk ohälsa i denna studie avses i enlighet med 
Folkhälsomyndigheten (2017) “Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som 
täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika 
former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.” 
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Professionell -  Med professionella avses de som har en anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § 
SoL (2001:453), 
“1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen, 
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område” 

2   TIDIGARE  FORSKNING  

Nedan presenteras den tidigare forskningen inom ämnet barn som anhöriga till närstående 
med psykisk ohälsa. Avsnittets första del rör barnets perspektiv av att leva med en förälder 
eller närstående med psykisk ohälsa grundat på intervjuer med barn, den andra delen rör 
barnets behov av stöd utifrån de professionellas upplevelse grundat på intervjuer med 
professionella och den tredje delen behandlar samverkan mellan professionella. Därefter 
följer en sammanfattning och diskussion av den tidigare forskningen.  

2.1   Barnets  perspektiv  av  att  leva  med  en  förälder  eller  närstående  med  
psykisk  ohälsa  

När det kommer till barn som lever med en förälder eller annan närstående med psykisk 
ohälsa är en känsla av ansvarstagande återkommande (Ahlström, 2009; Östman, 2008). 
Östman har funnit att barnen är medvetna om att deras förälder med psykisk ohälsa saknar 
kapacitet i uppfostrandet av dem vilket gör att barnen får ta ansvar för sig själva och sin 
förälder. Till följd av förälderns instabilitet i föräldraskapet menar Östman att barnen varit 
tvungna att mogna i tidig ålder till skillnad från andra barn som lever i en miljö med friska 
föräldrar vilket ses som positivt hos många av barnen då de har utvecklat en stabil 
självkänsla. Känslan av ansvar hos barnet stödjs även av Ahlström (2009) som funnit att en 
förälders depression inneburit en känsla av ansvar hos barnet samt en känsla av att de var 
ensamma och övergivna, denna känsla av ansvar över sin förälder följde sedan barnet genom 
livet. Gladstone, Boydell, Seeman och McKeever (2011) lyfter å andra sidan att barnen ofta 
inte såg sin egen inordnade vårdnadsplikt trots att vissa yrkespersoner eller föräldrar gjorde 
det. Det var dock många barn som ville ses som viktiga i föräldrarnas välbefinnande medan 
föräldrar samt hälso- och sjukvårdspersonalens strävan var att barnen skulle vara fria från 
ansvar.  
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Att få dela med sig och prata om det som barnet är med om har varit viktigt för barnen, 
Östman (2008), Gladstone m.fl. (2011), Mordoch och Hall (2008) samt Skerfving (2015) 
lyfter detta. Östman menar att det dels kunde handla om att få prata om sig själv men också 
om sin förälder med psykisk ohälsa, detta var något som hjälpte för att lätta på trycket i 
livssituation som barnet befann sig i och de ville prata med någon som de kunde lita på, 
exempelvis släktingar, vänner, den friska föräldern eller professionella. Dock fanns en 
betoning på att vem som lyssnade inte var det primära utan att bara ha någon som faktiskt 
lyssnade var det viktigaste. Vissa barn uttryckte dock ett behov av att prata med någon 
professionell som hade kunskap om psykisk ohälsa för att kunna få svar på sina frågor och 
tankar om förälderns beteende eller symtom. Gladstone m.fl. uttrycker att barnen ville prata 
med andra om sin situation för att kunna utveckla en upplevelse av sammanhang, 
bekvämlighet samt kunna identifiera sig med andra. Mordoch och Hall fann att en del barn 
delade med sig av sina känslor och erfarenheter för att kunna bevara sig själva, det kunde 
vara till kompisar, lärare, professionella eller till den friske föräldern. Skerfving tog upp att 
prata om problemet som en vändpunkt för barn som lever med en förälder med psykisk 
ohälsa, detta var något som förändrade flera av barnens liv till det bättre. 

En strategi som barnen har för att hantera sin livssituation med en förälder eller närstående 
med psykisk ohälsa som både Mordoch och Hall (2008) och Skerfving (2015) tar upp är att 
fly från sin förälder. Mordoch och Hall menar att barnet försökte skapa ett säkert avstånd till 
sin förälder för att kunna utveckla en självkänsla men samtidigt hålla kontakten med 
föräldern som lider av psykisk ohälsa och inte bli förlorad i förälderns dåliga mående. För att 
barnen skulle kunna bevara sig själva utvecklade de olika strategier och en av dessa var att 
komma ifrån sin förälder med psykisk ohälsa. Vissa av barnen valde att fly hemmet fysiskt, 
det kunde vara till kompisar eller ner på stan, medan andra flydde psykiskt genom att inte 
tänka på hemsituationen och istället tänka andra positiva tankar. Skerfving lyfter å andra 
sidan strategin att fly som att fly och sedan inte komma tillbaka, hon menar då att barnen flyr 
från sin familj och föräldern med psykisk ohälsa till ett familjehem. Östman (2008) och 
Ahlström (2009) poängterar rädsla som en negativ aspekt till följd av att växa upp med en 
förälder med psykisk ohälsa. Östman menar att den vanligaste orsaken till detta beror på att 
föräldern pendlar mellan att vara en normal förälder till att bli förändrad i och med sitt dåliga 
mående vilket är svårt att förstå och hantera, speciellt för ett barn. Några av barnen uttryckte 
en rädsla för våld eller andra överfall medan andra uttryckte en rädsla över att föräldern med 
psykisk ohälsa skulle begå självmord. Ahlström menar att barnen ofta var bekymrade över 
sin livssituation och rädda för att föräldern skulle bli sämre och kanske ta sitt liv. Det 
framkom att barnen inte kunde få fram sitt behov av stöd trots att de mådde dåligt till följd av 
förälderns dåliga mående. En annan negativ aspekt som Östman tar upp är upplevelsen av 
skuld som många av barnen känner, detta kan dels vara till följd av att barnen känner skuld 
över att inte kunna hantera sin livssituation eller över att inte kunna hjälpa sin förälder till att 
må bra igen. Östman lyfter även andra orsaker till detta som att vissa barn fått höra att de är 
orsaken till att deras förälder mår psykiskt dåligt, antingen till följd av barnets födsel eller till 
följd av dennes beteende gentemot föräldern. Skerfving påpekar gränssättande mot föräldern 
som en vändpunkt i barnets liv, detta stödjs av Mordoch och Hall som menar att många barn 
valde bort vissa relationer. En del av barnen orkade inte längre upprätthålla en relation till 
föräldern med psykisk ohälsa och ansåg att relationen gjorde mer skada än nytta vilket ledde 
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till att barnen valde bort att ha kontakt med den föräldern. Andra valde att försöka leva sitt 
eget liv för att inte gå förlorad i förälderns dåliga mående och försökte därför ge plats åt sina 
egna intressen och bekräfta sig själva som en enskild viktig individ. 

Vad gäller stödgrupper lyfts detta som någonting positivt av Gladstone m.fl. (2011) och 
Skerfving (2015). Gladstone m.fl. poängterar gruppbaserade insatser som ett sätt för barnen 
att få prata med andra i samma situation och menar att detta skulle kunna vara ett sätt för 
barnen att uppleva ett sammanhang samt att kunna känna igen sig i andra. Detta menar de 
skulle kunna hjälpa barnen till att deras upplevelse kan bekräftas samt normaliseras. 
Skerfving tar också upp stödgrupper och menar att barnen tyckte dessa var av stor betydelse 
för dem. Barnen la främst vikt vid att ha fått upptäcka att de inte var ensamma om sina 
erfarenheter samt vikten av att få dela dessa med andra. Skerfving belyser att barnen 
beskrivit sitt liv, sig själva och sin framtid med en positiv inställning, de pratade ofta om 
detta utifrån styrka och hoppfullhet. De tycks se sig själva som kompetenta och starka trots 
alla motgångar.  

2.2   Barnets  behov  av  stöd  utifrån  de  professionellas  upplevelse  
Afzelius, Plantin och Östman (2017) tar upp de erfarenheter som socialarbetare har som 
arbetar med familjer där en förälder har allvarlig psykisk ohälsa samt vilket stöd ett barn i en 
sådan familj får. De lyfter att socialarbetarens viktigaste uppgift i mötet med familjen är att 
identifiera barnets behov, visar det sig att barnet behöver hjälp till följd av förälderns mående 
handlar det om att stödja barnet i dennes situation och att inte låta barnet känna sig förrått. 
Aldridge (2006) har undersökt behov och erfarenheter hos barn som vårdar eller lever med 
förälder som har långvarig och svår psykisk ohälsa utifrån yrkesverksammas upplevelse, 
författaren fann att hjälpen gentemot familjen inte är av nytta om den inte hanterar den 
specifika familjens behov. Han påvisar vidare att det kan tänkas att om föräldrarna får rätt 
hjälp från början skulle barnen inte påverkas på samma sätt. Afzelius m.fl. påpekar att ibland 
kan ett sätt att stödja barnet vara att ge föräldern stöd. I de fall där den psykiska ohälsan 
förnekas av föräldern eller om den psykiska ohälsan stör barnets stödinsatser kan 
socialarbetaren bli tvungen att hjälpa föräldern att komma i kontakt med psykiatrin. Afzelius 
m.fl. betonar att det inte är förälderns psykiska ohälsa i sig som är avgörande för om barnet 
behöver något stöd från socialtjänsten utan det har att göra med olika risk- och 
skyddsfaktorer i barnets omgivning, i bedömningen tas dock hänsyn till förälderns psykiska 
ohälsa. 

Grant, Repper och Nolan (2008) har undersökt hur professionella ställer sig till vad som 
stärker ungdomar som lever med en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa. 
Författarna påvisar att barnen måste erkännas, övervakas och stödjas av professionella. Även 
Aldridge (2006) anser att barn som stöttar och bryr sig om sin förälder är i behov av stöd och 
hjälp för att kunna hjälpa sin förälder, men att de också behöver erkännande för det som de 
faktiskt gör. Grant m.fl. tar också upp att bygga upp och värdera förtroenderelationer, 
individuellt stöd samt gruppverksamhet som viktiga stödinsatser för dessa ungdomar. Andra 
stödinsatser för barnet som Afzelius m.fl. (2017) lyfter upp är att försäkra barnet om att deras 
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förälder får den hjälp de behöver och att barnet måste få en bättre förståelse för den psykiska 
ohälsan som föräldern har. De menar vidare att alla insatser som innefattar barnet ska vara 
transparenta och att målet är att stärka barnet.  

Liksom det som tas upp i föregående avsnitt utifrån barnens perspektiv poängterar både 
Afzelius m.fl. (2017) och Grant m.fl. (2008) vikten av att frigöra barnen från en känsla av 
ansvar för omvårdnad av den anhörige med psykisk ohälsa utifrån de professionellas 
upplevelse. De menar också att det är viktigt att barnet får stöd från samhällets sida för att 
klara av sin livssituation. En annan gemensam stödinsats som påvisas i de båda artiklarna är 
familjecentrerat arbete. Afzelius m.fl. betonar ett systemtänkande kring familjen och därför 
kan det vara viktigt att även stödja föräldrarna för att på så sätt stödja barnet, det kan också 
handla om familjeterapi där hela familjen deltar tillsammans. Grant m.fl. betonar vikten av 
att främja och stärka positiva aspekter av familjeförhållandet. Grant m.fl. påpekar vidare att 
många av de svårigheter som ungdomar som lever med en förälder eller annan närstående 
med psykisk ohälsa upplever, utifrån de professionellas upplevelse, delas med många andra i 
samma situation. De lyfter problem som stigmatisering, isolering, avsaknad av utrymme för 
fritidsaktiviteter och lek, skolproblem samt brist av erkännande som konsekvenser av 
förälderns eller den närståendes mående. Afzelius m.fl. tar upp andra konsekvenser av 
förälderns mående, de betonar att barnen till föräldrar med psykisk ohälsa är extra sårbara 
och att det finns en stor risk att de själva utvecklar psykisk ohälsa om de inte får det stöd som 
de behöver.  

2.3   Samverkan  mellan  professionella  
Afzelius, Plantin och Östman (2017) kom i sin undersökning fram till att socialarbetaren som 
har ett ansvar för barnets välbefinnande också måste tillhandahålla stöd för förälderns 
behov, speciellt i dennes föräldraroll. För att detta ska vara möjligt krävs att kunskaper och 
förståelser om föräldraskapet och dess påverkan hos en förälder med psykisk ohälsa 
utvecklas, detta kan endast ske genom att samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten 
förbättras menar de. 

Darlington och Feeney (2007) tar upp förslag på hur professionella kan samarbeta på en 
institutionell nivå på bästa möjliga sätt när det kommer till arbete med en familj där en 
förälder har psykisk ohälsa och där det behövs skyddsåtgärder för barn i familjen. De fann tre 
viktiga teman för att socialtjänsten och psykiatrin ska kunna samarbeta kring dessa familjer 
på bästa möjliga sätt, temana var förbättrad kommunikation, vikten av kunskap och 
kompetens bland de professionella samt vikten av tillräckliga resurser. Darlington, Feeney 
och Rixon (2005) skriver om faktorer som kan förhindra respektive underlätta en samverkan 
mellan socialtjänsten och psykiatrin i de fall där det finns en förälder med psykisk ohälsa och 
ett behov av skyddsåtgärder för barnet. De fann att de professionella anser att ett samarbete 
är nödvändigt samt att de har en positiv attityd gentemot detta. Däremot framkommer ett 
flertal hinder för denna samverkan såsom bristande resurser, sekretess, klyftorna mellan de 
olika verksamheterna, orealistiska förväntningar samt olika kunskapsområden. Darlington 
och Feeney lyfter förbättrad kommunikation och menar att det skulle vara till stor hjälp med 
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riktlinjer eller protokoll för samarbetet, på så sätt skulle de professionella lättare kunna 
hantera sekretessen som de idag tar upp som ett stort problem liksom Darlington m.fl. visar 
på. På grund av sekretessen kan viktig information inte utbytas olika verksamheter emellan, 
genom en gemensam strategi för detta kan viktig information kring föräldern med psykisk 
ohälsa eller det utsatta barnet utbytas för att på så sätt kunna hjälpa familjen ännu bättre.  

Både Darlington och Feeney (2007) och Darlington m.fl. (2005) poängterar kunskap som en 
viktig del för att samverkan ska fungera. Darlington och Feeney påvisar vikten av att de 
professionella har goda kunskaper både inom psykiatrin och inom socialtjänsten, om vilka 
resurser som finns samt tillgången till dessa. Det är viktigt för personalen inom psykiatrin att 
de har kunskap om hur de kan identifiera om ett barn far illa och i så fall hur de ska anmäla 
detta, för personalen på socialtjänsten är det viktigt att de får kunskap om psykisk ohälsa och 
dess påverkan på barnet. Darlington m.fl. lyfter det problematiska med att inte ha kunskap 
inom de båda områdena, exempelvis att de professionella dels kan ha olika teoretiska 
grunder inom sin verksamhet, motstridiga mål och förväntningar samt olika uppfattningar 
om vem som är den primära klienten. Darlington m.fl. påvisar vidare tre brister när det gäller 
resurser för en fungerande samverkan, dessa är tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på 
tillräckliga samhällsresurser. Darlington och Feeney tar också upp resurser som en aspekt till 
en fungerande samverkan. De tar upp att det dels behövs mer personal men också fler 
lämpliga insatser för familjer där en förälder har en psykisk ohälsa, de betonar en 
omprövning av tillhandahållandet av insatser i detta komplexa samarbetsområde. Deras 
slutsats är att strukturförändringar är nödvändiga för att ett samarbete mellan de olika 
verksamheterna ska fungera, att bara se till sin enskilda verksamhet måste förändras, 
samordnade tjänster måste utvecklas och lagar kring sekretessen behöver omformas. 
Carpenter, Patsios, Szilassy & Hackett (2011)  har utvärderat sju stycken två-dagars 
utbildningar som omfattar samarbete mellan socialarbetare och sjuksköterskor. Resultatet av 
utvärderingen tyder på att utbildningarna dels har förbättrat attityden gentemot samarbetet 
samt framsteg vad gäller förståelsen för roller, ansvar och samarbetet när det kommer till att 
skydda barn som anhöriga till förälder eller närstående med psykisk ohälsa.  

2.4   Sammanfattning  och  diskussion  av  tidigare  forskning  
Den tidigare forskningen visar att det inte finns så mycket gemensamt mellan barnens 
perspektiv av vilket stöd de behöver jämfört med de professionellas upplevelser av vad 
barnen behöver. Det är ändå de professionella som ska ge dessa barn stöd och därför borde 
de ha mer insikt i vilka insatser som barnen själva upplever sig behöva till följd av att leva 
med en anhörig med psykisk ohälsa. Denna insikt är viktigt för vår studie då vi kan jämföra 
barnets perspektiv utifrån den tidigare forskningen med det resultat som framkommer 
genom våra intervjuer med professionella, finns något samband där eller skiljer sig även vårt 
resultat från barnens perspektiv. Den tidigare forskningen visar även på vikten av en 
samverkan mellan olika professioner, för att kunna stödja föräldern i sin föräldraroll, som i 
sin tur hjälper barnet. För vår studie är detta viktigt då vi vill se om det finns en samverkan 
kring barn som anhöriga och om denna fungerar eller om barnen inte får det stöd som de 
faktiskt behöver. 
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3   TEORETISKT  PERSPEKTIV  

Nedan presenteras och förklaras den teoretiska utgångspunkten för arbetet, vi har valt att 
utgå från Urie Bronfenbrenners (1979) systemteori som framförallt fokuserar på hur olika 
system runtomkring barnet påverkar ett barns utveckling. Vi valde denna teori då vi ansåg att 
den var passande för att förstå omgivningens roll och påverkan i ett barns utveckling. Genom 
teorin synliggörs också hur de olika systemen runtomkring barnet har en direkt eller indirekt 
påverkan på barnets liv, vilket kan ses relevant utifrån den aktuella studien. Vidare analys 
och reflektion kring teorin kommer att presenteras under avsnittet resultat och analys samt i 
diskussionen. 

3.1   Utvecklingsekologisk  teori  
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori handlar om barnets utveckling. Teorin 
fokuserar på hur olika miljöer och system, som barnet är en del av, är med och påverkar samt 
bidrar till barnets utveckling. Teorin fokuserar även på hur dessa i sin tur samspelar, sker det 
en förändring i ett system påverkas de andra systemen också. Bronfenbrenner väljer att likna 
sin utvecklingsekologiska teori med en rysk docka, han förklarar det hela som att barnet är 
den lilla dockan längst in i mitten och att dockorna som sedan blir större och större lager för 
lager symboliserar systemen runtomkring barnet. Bronfenbrenner menar att ett barns 
utveckling påverkas av barnets omgivning och system, han menar vidare att barnet måste ses 
i sin sociala kontext och inte separerat från denna. De system som Bronfenbrenner utvecklat 
för sin utvecklingsekologiska teori är mikro-, meso-, exo- och makrosystemet, på senare tid 
tillkom även kronosystemet.  
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Figur 1. Egen tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

3.1.1   Mikrosystemet  

Mikrosystemet består enligt Bronfenbrenner (1979) av barnets närmiljö som familj, vänner, 
grannar och skola. Bronfenbrenner menar att systemet består av roller, relationer och 
aktiviteter. Med roller avses de uppgifter som individen själv samt dess omgivning förväntar 
sig. Bronfenbrenner väljer att definiera roller enligt följande, “A role is a set of activities and 
relations expected of a person occupying a particular position in society, and of others in 
relation to that person.” (s.85). Med detta menar han att rollerna är en samling av både 
aktiviteter och relationer. Förväntningarna på rollerna kan bland annat komma ifrån 
makronivån då förväntningarna från samhällets sida ofta bygger på normer och värderingar. 
Med relationer syftar Bronfenbrenner på de förbindelser som äger rum mellan två eller fler 
individer, han definierar detta som följer, “A relation obtains whenever one person in a 
setting pays attention to or participants in the activities of another.” (s.56). Bronfenbrenner 
menar att alla relationer är från de inblandades sidor och därmed alltid ömsesidiga, deltar 
individerna i samma aktivitet ingår dessa i en relation. Aktiviteter innebär en sysselsättning 
som kontinuerligt utförs av barnet. Han definierar detta som, “A molar activity is an ongoing 
behavior possessing a momentum of its own and perceived as having meaning or intent by 
the participants in the setting.” (s.45). Bronfenbrenner menar att betydelsefulla och 
stärkande aktiviteter som barnet själv intresserar sig för är av vikt för barnets utveckling. 

Kronosystemet	  
Förändringar	  hos	  

individen	  eller	  miljön	  
över	  tid	  
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3.1.2   Mesosystemet  

Bronfenbrenner (1979) menar att mesosystemet är ett samspel mellan olika mikrosystem 
som barnet är en del av, till exempel samspelet mellan familjen, vänner och skolan. Här 
handlar det fortfarande om roller, relationer och aktiviteter men nu mellan närmiljöerna. 
Han påpekar här att det som händer hemma i familjen även påverkar hur det går i skolan och 
hur vänskapsrelationerna ser ut. En viktig del för barnet och dess utveckling är att det finns 
relationer som är stabila mellan de olika miljöerna, hur relationerna ser ut har också en 
inverkan på hur barnet uppfattar sin livssituation. För ett barn kan det vara viktigt att 
föräldrarna tar del av barnets skolgång och har en öppen konversation med skolan för att på 
så sätt visa engagemang och bygga stabila relationer miljöerna emellan. 

3.1.3   Exosystemet  

Med exosystem menar Bronfenbrenner (1979) de system som barnen inte direkt är en del av 
men som barnet ändå kommer att påverkas av indirekt. Det kan exempelvis vara 
samhällsinstitutioner som socialtjänsten eller psykiatrin som påverkar barnets närmiljö och 
därmed har en inverkan på barnet indirekt. Exosystemet har en inverkan på själva innehållet 
i rollerna, relationerna och aktiviteterna i mikro- och mesosystemet. Bronfenbrenner trycker 
på att detta system i sig inte påverkar barnets utveckling utan att det är händelser i 
exosystemet som påverkar barnet och dess miljö vilket i sin tur påverkar barnets utveckling. 
För ett barns påverkan kan det handla om insatser från psykiatrin riktat mot föräldern som 
indirekt kommer påverka barnet.  

3.1.4   Makrosystemet  

Makrosystemet utgörs av samhällsvillkor som lagar, normer, ekonomi och politik enligt 
Bronfenbrenner (1979), detta system påverkar inte barnet direkt men samhällets 
omständigheter påverkar barnet indirekt. Han menar att samhället består av kulturer och 
subkulturer som alla skiljer sig åt men ändå bygger på samma grund som består av mikro-, 
meso- och exosystem. Systemets nivåer påverkas av de olika värderingar och 
levnadsförhållanden som finns inom varje samhälle vilket i sin tur påverkar barnet och dess 
utveckling. För ett barn kan dennes utveckling påverkas av stora samhällsförändringar som 
lagändringar som indirekt kommer att påverka barnets utveckling.  

3.1.5   Kronosystemet  

På senare tid har ett till system utvecklats i den utvecklingsekologiska teorin, kronosystemet. 
Bronfenbrenner och Morris (2006) tar upp detta system som fokuserar på tid som en viktig 
del i hur systemen har en inverkan på barnets utveckling. De menar att både barnets miljö 
samt barnet som individ kommer att utvecklas och förändras med tiden. Dessa ändringar kan 
dels ske hos individen som skulle kunna utveckla en sjukdom med tiden men också utanför 
individen om en förälder utvecklar en sjukdom med tiden. Bronfenbrenner och Morris 
påvisar att tiden kan vara avgörande då det gäller resultatet av att sätta in en åtgärd. Tiden 
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kan här påverka både då det gäller under vilken tidpunkt i livet som åtgärden sätts in samt 
hur långvarig åtgärden kommer att bli i barnets liv.  

4   METOD  

Denna studie baseras på en kvalitativ metod som enligt Bryman (2011) kännetecknas av 
uppfattningen kring den verklighet som råder utifrån hur respondenterna väljer att tolka 
den. Detta styrks av Kvale och Brinkmann (2009) som menar att denna metod går ut på att få 
en förståelse för något utifrån respondenternas perspektiv och livserfarenheter. Bryman 
lyfter en kunskapsteoretisk utgångspunkt i den kvalitativa forskningen vilket även Kvale och 
Brinkmann tar upp, de menar att den kvalitativa intervjun går ut på att frambringa ny 
kunskap. Bryman menar vidare att den kvalitativa metoden fokuserar på ord vilket gör att 
respondenternas svar i intervjuer är av stort intresse. Denna studies syfte är att utifrån de 
professionellas upplevelser, erfarenheter och tolkningar undersöka hur stödet ser ut i 
samhället för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa, det som önskas undersökas 
stämmer bra överens med vad den kvalitativa metoden går ut på och därav valet av en 
kvalitativ metod. Vi vill synliggöra barn som anhöriga i samhället och bidra med kunskap 
kring vilket stöd dessa barn får. Det framkommer att ord är det centrala i metoden för att få 
fram ny kunskap vilket går ihop med studiens valda datainsamlingsmetod som är just 
kvalitativa intervjuer. 

4.1   Datainsamlingsmetod  
Den datainsamlingsmetod som använts för att samla in data till den aktuella studien är semi-
strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär denna metod att intervjuaren dels 
har en intervjuguide att utgå ifrån men också att det finns en stor frihet. Med 
semistrukturerade intervjuer måste inte ordningsföljden i intervjuguiden följas och det finns 
utrymme att ställa följdfrågor vilket gör intervjun mer till ett samtal. Kvale och Brinkmann 
(2009) påpekar att den semistrukturerade intervjuns största fokus är att försöka få fram 
respondenternas beskrivningar av deras livserfarenheter genom en metod som liknar ett 
samtal men som ändå har ett syfte. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer 
för att vi ville undersöka, utifrån de professionellas perspektiv, hur stödet ser ut i samhället 
för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa i en svensk mellanstor stad. Tack vare 
friheten som den semistrukturerade intervjun ger kunde vi enklare anpassa intervjuerna till 
respondenterna, vi intervjuade personer från olika professioner vilket gjorde att deras svar 
och tankar skilde sig åt. Det fanns plats för uppföljningsfrågor vilket gav ett mer innehållsrikt 
material då vi kunde få respondenten att fördjupa sig mer i just det temat som de pratade 
om. Vi kunde också anpassa ordningsföljden till de olika intervjuerna vilket gjorde att vi 
kunde ställa en fråga som egentligen var tilltänkt senare i intervjun beroende på vad 
respondenten valde att prata om.  
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Intervjuguiden (se Bilaga A) som användes vid intervjuerna arbetades fram med stöd av 
Bryman (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009). Vi hade vårt syfte och våra 
frågeställningar till hjälp vid utformningen av intervjuguiden då vår vision med intervjuerna 
var att besvara dessa. Vi valde att ha fem teman att utgå ifrån med några frågor under varje 
tema, det första temat bestod av inledande frågor som kan liknas med bakgrundsfrågor för 
att få igång ett samtal. Därefter kom ett tema om barn som anhöriga och hur de 
professionella stötte på dessa barn, nästa tema handlade om stödinsatser till barnen och 
temat som sedan följde var om det fanns någon samverkan kring barnen olika verksamheter 
emellan. Under intervjuerna kunde vi förhålla oss till de frågor vi arbetat fram men vi kunde 
också ställa uppföljningsfrågor som låg utanför dessa beroende på vad respondenterna 
svarade. 

4.2   Urval  
Då det gäller urval av respondenter i studien så gjordes detta delvis utifrån ett målinriktat 
urval. Enligt Bryman (2011) handlar ett målinriktat urval om att forskaren själv bestämmer 
respondenter utifrån vad som kan ses lämpligt för det aktuella arbetet. I vårt fall valde vi de 
första tre respondenterna genom att kontakta professionella som arbetar med en stödgrupp 
för barn som har en förälder med psykiska problem, vilket kan ses lämpligt utifrån studiens 
syfte. Respondenterna från stödgruppen är yrkesverksamma inom olika professioner, en 
inom skolverksamheten, en inom psykiatrin och en inom socialtjänstens öppenvård. Utifrån 
de tre första respondenterna fick vi sedan kontakt med ytterligare tre lämpliga respondenter, 
varav en inom skolverksamheten, en inom psykiatrin och en inom socialtjänstens 
förebyggande insatser, detta utifrån ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) är ett 
snöbollsurval, även kallat kedjeurval, en urvalsprocess där forskaren inledningsvis tar 
kontakt med lämpliga respondenter som i sin tur föreslår ytterligare lämpliga respondenter 
för forskaren att ta kontakt med. Vi har i denna studie intervjuat två yrkesverksamma inom 
psykiatrin, två yrkesverksamma inom socialtjänsten samt två yrkesverksamma inom 
skolverksamheten. Vi ville genom detta få en bredd gällande yrkeskompetensen hos 
respondenterna samt deras erfarenheter av kontakt med barn som har en anhörig med 
psykisk ohälsa. Respondenterna bestod av fem kvinnor och en man i åldrarna 43-63 år med 
en yrkeserfarenhet som varierade mellan 10-36 år.  

Urvalet av tidigare forskning bygger på sökningar i lämpliga databaser. Vi började med att 
söka i Social Services Abstracts. De sökord som vi här varierade mellan var mental illness, 
mental disorder, relativ*, child* och child* support. Efter ett flertal sökningar hittade vi två 
artiklar som kunde ses passande samt ytterligare två artiklar utifrån referenslistan till en av 
de först valda artiklarna. Då vi såg mängden av den tidigare forskningen som vi funnit 
bristfällig bokades en tid in med en bibliotekarie på skolans bibliotek för att få hjälp och 
vägledning i det fortsatta sökandet. Vi sökte då i databasen Sociological Abstracts och de 
sökord som då användes var mental illness, mental disorders, relative*, child*, parent*, 
famil*, child support, child protection, child welfare services. Utifrån bibliotekariens 
vägledning fann vi en doktorsavhandling som var passande till vår studie och utifrån dennes 
referenslista fann vi ytterligare artiklar samt avhandlingar av relevans i det fortsatta arbetet. 
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Då det gäller de material vi använt i form av både avhandlingar och artiklar har vi valt ut de 
som vi sett mest relevanta med koppling till ämnet barn som har en anhörig med psykisk 
ohälsa. Samhället, lagar och riktlinjer är ständigt i förändring vilket gör att vi valt att använda 
oss av forskning som kan ses som relativt ny och aktuell. Vid en avgränsning till de senaste 10 
åren fann vi en bristfällig mängd av relevant forskning, därav valde vi att avgränsa oss till de 
senaste 13 åren för att öka mängden av relevant forskning till denna studie.  

4.3   Tillvägagångssätt  
Inför intervjuerna tog vi kontakt med en arbetsgrupp där olika professioner samarbetar och 
tillsammans arbetar med en stödgrupp gentemot barn som har en förälder med psykiska 
problem. Vi började med att kontakta denna arbetsgrupp via telefon för att sedan boka in ett 
besök för att få veta mer om deras arbete samt om de var passande respondenter till vår 
studie. Genom arbetsgruppen fick vi sedan tips om ytterligare professionella som möter barn 
som har en förälder med psykisk ohälsa som vi även kontaktade. Inför vårt intervjutillfälle 
skickades missivbrev via mail till samtliga respondenter där information om oss 
uppsatsförfattare, uppsatsens syfte samt tanken kring hur intervjutillfället skulle komma att 
se ut presenterades. Vi bokade in samt genomförde sedan sex stycken intervjuer, som var 
omkring 30 - 45 minuter långa, med professionella som arbetar med barn som anhöriga. Vid 
intervjutillfällena deltog båda uppsatsförfattarna, vi bestämde på förhand att en av oss skulle 
hålla i intervjun medan den andra antecknade och ställde kompletterande frågor vid behov. 
Intervjuerna som genomfördes spelades in samt transkriberades i enlighet med Bryman 
(2011). Samtliga intervjuer som genomfördes hölls på respondenternas arbetsplatser i 
avskilda rum. 

4.4   Databearbetning  och  analysmetod  
Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberades materialet ord för ord, dock valde vi att 
inte ta med ljud som medhållande hummanden och skratt. Efter att samtliga intervjuer 
transkriberats skrev vi ut dessa för att få en tydligare överblick, därefter delades resultatet in i 
teman utifrån de frågeställningar som legat till grund för arbetet. Vi valde här att märka ut de 
olika temana i resultatet med olika färger för att enklare kunna skilja de olika temana åt och 
på så sätt även se svaren på våra frågeställningar på ett tydligt sätt. Bryman (2011) beskriver 
den tematiska analysmetoden som ett sätt att skilja mellan resultatets olika delar i tematiska 
indelningar. Vid presentationen av resultatet valde vi att redovisa detta utifrån varje 
frågeställning men också utifrån teman på frågeställning ett och två. 

4.5   Reliabilitet  och  validitet  
Begreppen reliabilitet och validitet är återkommande hos Bryman (2011) samt Kvale och 
Brinkmann (2009). Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och kan delas in i extern 
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reliabilitet och intern reliabilitet enligt Bryman. Vad gäller den externa reliabiliteten handlar 
denna om huruvida studien går att göra om på nytt och då komma fram till samma utfall, den 
externa reliabiliteten i denna studie anses låg. Då vi i vår studie har undersökt de 
professionellas upplevelser, erfarenheter och tolkningar är intervjupersonerna avgörande för 
det aktuella resultatet. Däremot så lyfter Kvale och Brinkmann att det är vanligt att 
intervjupersonerna dels ger olika svar vid olika tillfällen men att det också handlar om att 
intervjupersonerna kan ge olika svar beroende på vem som leder intervjun, detta medför att 
även vi som hållit i intervjuerna är avgörande för det aktuella resultatet. Vad gäller den 
interna reliabiliteten handlar denna enligt Bryman om att vi som forskare är överens om vad 
resultatet visar samt hur detta ska tolkas. Den interna reliabiliteten i den aktuella studien 
anses hög då vi under studiens gång diskuterat, enats och kommit fram till hur vi ska tolka 
olika begrepp, svar i intervjuerna samt övrigt insamlat material.  

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om giltighet och kan delas upp i extern 
validitet och intern validitet enligt Bryman (2011). Den externa validiteten handlar enligt 
Bryman om huruvida resultatet i den aktuella studien kan komma att generaliseras till andra 
sammanhang. I denna studie anses den externa validiteten som låg utifrån att resultatet 
grundar sig på ett specifikt geografiskt område. Däremot kan den ses som hög om någon 
skulle undersöka samma geografiska område på nytt. När det kommer till den interna 
validiteten betyder detta enligt Bryman att det finns ett samband mellan resultaten i vår 
studie och resultaten i den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. Vad gäller denna 
studie kan den interna validiteten ses som hög då resultatet i denna studie stämmer överens 
med resultatet från den tidigare forskningen.  

4.6   Etiska  ställningstaganden  
De forskningsetiska principerna som Bryman (2011) lyfter, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har tagits hänsyn till genom 
hela studien. Vad gäller informationskravet innebär detta enligt Bryman att respondenterna 
ska informeras om studiens syfte samt att deras medverkan i studien är frivillig. Studiens 
syfte samt att deltagandet var frivilligt fick respondenterna ta del av när missivbrevet (se 
Bilaga B) skickades ut vilket uppfyller det första kravet, brevet innehöll även information om 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman tar vidare upp 
samtyckeskravet som innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan, 
samtyckeskravet uppfylldes då intervjupersonen innan intervjuerna muntligen blev 
informerade om denna princip samt att de då gav samtycke till sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenterna ska hållas hemligt 
samt borta från utomstående, respondenterna ska förbli anonyma påpekar Bryman vilket 
uppfylls i den aktuella studien där all data under studiens gång samt bearbetning kodats med 
siffror. Vid presentationen av resultatet valde vi att benämna samtliga respondenter som 
respondent med numrering för att behålla anonymiteten. Det inspelade materialet samt 
utskrifterna av dessa kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Den 
insamlande informationen kommer enbart att användas till denna studie, detta i enlighet 
med nyttjandekravet. 



15 

Då denna studie går ut på att undersöka vad barn kan få för stöd i samhället har vi fört en 
etisk reflektion kring intervjuer med barn. Vi kom fram till att avstå från att intervjua barn på 
grund av etiska skäl då barnen kan komma att ta skada till följd av intervjuerna om de talar 
om känsliga upplevelser som de är eller har varit med, detta kan leda till att de mår dåligt 
efter intervjutillfället. Vi valde istället att intervjua professionella och undersöka deras 
upplevelser, erfarenheter och tolkningar kring barnens stöd i samhället. 

5   RESULTAT  OCH  ANALYS  

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med koppling till den tidigare forskningen 
samt den teoretiska utgångspunkten. Resultatet redovisas under varje frågeställning, 
frågeställning ett och två har tematiserats. För att bevara respondenternas anonymitet 
benämns dessa genomgående som respondent 1-6, under den tredje frågeställningen 
tillkommer respondentens profession för att på ett lättare sätt redovisa de olika 
professionernas samverkan med andra verksamheter.  

5.1   Vart  kan  barnen  vända  sig  för  att  få  stöd?  
Resultatet visar på ett flertal verksamheter dit barn som anhörig till närstående med psykisk 
ohälsa kan vända sig för att få stöd. Under intervjuerna fick respondenterna besvara frågan 
om de visste vad samhället kan erbjuda för stöd till barn som anhöriga, resultatet tyder på att 
majoriteten har denna vetskap men att alla inte var helt säkra på vad samhället har att 
erbjuda barn som anhöriga. Samtliga respondenter poängterar dock att de genom sitt nätverk 
kan ta reda på vart barnen kan vända sig när så behövs. Även de respondenter som var 
tveksamma till vart barn som anhöriga kan vända sig kom under intervjuernas gång fram till 
ett flertal olika verksamheter som barnen skulle kunna vända sig till för att få stöd. Ett stort 
problem enligt respondenterna när det kommer till att ge barnet stöd är att problemet med 
att ha en anhörig med psykisk ohälsa inte synliggörs på grund av barnets lojalitet till sin 
förälder eller annan närstående. En del barn kanske inte vet hur de ska lyfta problemet med 
utomstående medan andra aktivt väljer att skydda sin förälder och familj. En av 
respondenterna uttrycker detta genom följande: 

Sen finns de ju också, när jag träffar barn, att det finns en sådan lojalitet. Så det är inte lätt för 
barn att säga även om någon frågar. Ja men det här är ett bekymmer för mig. För man är så 
lojal med sin förälder. Man vill inte visa yttervärlden de som, problemet. Det blir någonting 
som man håller inom familjen. Och vi är myndighetspersoner… Så det är väl en utmaning för 
samhället då. Att fånga upp det. (Respondent 3) 

De mest återkommande verksamheterna i intervjuerna dit barnen själva kan vända sig för att 
få stöd är till skolpersonal och en stödgrupp för barn som har en förälder med psykiska 
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problem. Vidare påpekar samtliga respondenter att socialtjänsten har det primära ansvaret 
att tillgodose barns behov i samhället.  

5.1.1   Skolpersonal  

Vad gäller skolpersonal har de enligt Skollagen (2010:800) en skyldighet att arbeta 
hälsofrämjande samt att stödja alla barn till att klara lärandemålen. En av respondenterna 
anser att det är viktigt att all personal på skolan både fokuserar på barnets mående och 
prestationer då detta ofta går hand i hand, hen säger: 

Det övergripande uppdraget det är att alla skall uppnå måluppfyllelse… de har visat sig att må 
bra och uppnå kunskap går hand i hand, att det ena är inte viktigare än de andra. Man behöver 
må bra för att uppnå kunskap och för att uppnå kunskap måste man må bra. (Respondent 6) 

Ovanstående citat kan stärkas av Bronfenbrenner (1979) som genom sin 
utvecklingsekologiska teori påvisar att olika system i barnets liv samspelar och påverkar 
varandra. Bronfenbrenner betonar i det så kallade mesosystemet att det som händer hemma i 
familjen kommer att påverka skolresultatet för barnet och tvärtom. Det framkommer i 
intervjuerna att barnen framförallt kan vända sig till skolkuratorn eller skolsköterskan för att 
få ett direkt stöd i form av samtal men även ett indirekt stöd genom att dessa i sin tur kan ta 
vidare kontakt med andra instanser som familjecentrum eller socialtjänsten för att barnen 
ska få det bästa möjliga stödet. Det framförs även i intervjuerna att barnen kan vända sig till 
sina lärare men att de i sin tur ofta hänvisar vidare till skolkurator eller skolsköterska. 
Respondent 4 berättar att ”vi har ju bara samtalet och sen skulle det vara värre levererar jag 
ju över till… skolsköterskan och kuratorn som jobbar … att dem kallar in dem här ungarna.”. 
Östman (2008) lyfter, utifrån barnets perspektiv, att det kan vara viktigt för ett barn som 
anhörig att få prata med någon för att lätta på trycket i sin livssituation, ibland kan det också 
vara viktigt att den som barnet pratar med har kunskap och kan besvara barnets frågor. 
Skerfving (2015) menar, utifrån barnets perspektiv, att om barnen får prata om sin situation 
kan detta leda till en förändring hos barnen till att må bättre. I intervjuerna uttalas det också 
hur viktigt det är för ett barn att våga prata om sin situation, flera av respondenterna påpekar 
att det ligger i det vuxnas ansvar att göra problemet psykisk ohälsa mindre tabubelagt och på 
så sätt mer talbart. Respondent 2 uttrycker ”Man gör nytta på nått vis tänker jag, det är 
tabulagt ämne men man gör nytta genom att någonstans göra det talbart.”. Respondenterna 
påpekar vidare vikten av att ha mer undervisning om ämnet psykisk ohälsa i skolan för att på 
så sätt göra det lättare för barnen att beröra ämnet psykisk ohälsa. Respondent 6 säger: 

För att när man har ont i kroppen då går man till doktorn men mår man dåligt i själen, vart går 
man då? Och vad gör man då och vad har vi för strategier att erbjuda? Att ge barnen lite 
verktyg. 

Utifrån resultatet och den tidigare forskningen tolkar vi det som att skolpersonalen är ett 
viktigt stöd i samhället för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa, speciellt utifrån 
barnets perspektiv i den tidigare forskningen (Skerfving, 2015; Östman, 2008). Detta för att 
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skolpersonalen kan samtala med barnen men också för att skolpersonalen kan bistå med 
kunskap kring psykisk ohälsa och därmed normalisera problemet.  

5.1.2   Stödgrupp  för  barn  som  har  en  förälder  med  psykiska  problem  

När det kommer till stödgruppen för barn som har en förälder med psykiska problem är detta 
en verksamhet som lyfts av samtliga respondenter vad gäller vart barn som har en anhörig 
med psykisk ohälsa kan vända sig för att få stöd. De flesta betonar att denna grupp egentligen 
är det enda stödet som kan möta barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. Respondent 5 
uttrycker “Det finns egentligen inte, det är den stödgruppen som finns kanske direkt till barn 
ska jag säga, när det gäller att vara anhörig liksom…”. Resultaten från intervjuerna visar att i 
denna gruppverksamhet får barnen dels träffa andra som befinner sig i samma situation men 
barnen får också en generell kunskap om psykisk ohälsa samt beredskap för att hantera sin 
egen livssituation. En av respondenterna tar upp följande: 

Träffar jag ungdomar där det är psykisk ohälsa hos föräldern så tänker jag att det bästa är 
gruppverksamhet. Jag tänker inte att jag erbjuder en ungdom till exempel du kommer få träffa 
mig utan å prata med mig, jag tror inte att det är lika framgångsrikt. Jag tänker att det är mer 
nytta… får träffa andra i liknande situation… så tänker inte jag att jag så att säga sätter igång 
och gör ett sådant jobb utan då rekommenderar jag och hjälper till att de får kontakt med den 
gruppverksamhet som jag tycker är den bästa. (Respondent 2) 

Att barnen får delta i en stödgrupp tas upp som någonting positivt av Gladstone, Boydell, 
Seeman och McKeever (2011) samt Skerfving (2015) som alla lyfter detta stöd utifrån 
intervjuer med barn. De menar att det är viktigt för ett barn att få prata med andra i samma 
situation för att dels få känna sammanhang men också att bli bekräftad i sin livssituation. En 
annan viktig del i att få vara en del av en stödgrupp är att problemet normaliseras enligt 
Gladstone m.fl. då barnen delar med sig av sina upplevelser till varandra. Utifrån resultatet 
samt den tidigare forskningen tolkar vi det som att deltagande i en gruppverksamhet är både 
positivt och viktigt för ett barn som har en anhörig med psykisk ohälsa då dem får träffa 
andra som befinner sig i en liknande situation och därmed se att dem inte är ensamma. 
Barnen får också kunskap om psykisk ohälsa samt verktyg för att hantera sin livssituation. En 
annan verksamhet som barnen kan vända sig till enligt respondenterna för att få stöd är 
maskrosbarn, organisationen vänder sig till barn som har en anhörig med psykisk ohälsa och 
erbjuder samtalsstöd via internet och läger under loven. 

5.1.3   Socialtjänsten  

I intervjuerna framför respondenterna att socialtjänsten har det primära ansvaret att 
tillgodose barns behov i samhället, respondent 1 menar att ”det är socialtjänstens jobb att ta 
reda på finns det tillräckligt stöd i familjen”. Enligt 5 kap 1 § Socialtjänstlagen (SOL) 
(2001:453) har socialnämnden ett ansvar för att barn växer upp under trygga förhållanden. 
Gemensamt för alla respondenter är att dem vid oro för ett barn gör en orosanmälan till 
socialtjänsten vilket görs i enlighet med 14 kap 1 § SoL. Detta gör att barnet vare sig den vill 
eller inte kommer i kontakt med socialtjänsten som måste ge det stöd som barnet behöver. 
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Vilket stöd som socialtjänsten sätter in efter en orosanmälan uppgav respondenterna sig inte 
få någon vetskap kring dels då information om vilka insatser socialtjänsten kan erbjuda inte 
ges på rutin till andra professioner och dels då återkopplingen efter en orosanmälan är 
bristfällig enligt respondenterna. Respondent 3 beskriver detta enligt följande ”Det som är en 
frustration för oss det är att vi aldrig får någon återkoppling från socialtjänsten, de har 
sekretess, så vi vet aldrig vad som händer.”. Några av respondenterna tror att den bristfälliga 
återkopplingen beror på sekretess medan andra uppger att sekretessen inte är ett hinder för 
en återkoppling utan att det snarare beror på tids- och resursbrist hos socialtjänsten. En 
svårighet med anmälningsplikten som respondenterna tar upp är att detta kan leda till att 
föräldrarna till barnet blir upprörda när en orosanmälan gjorts gällande deras barn och då 
väljer att ta avstånd från professionen som anmälde. Ett exempel som en respondent från 
skolverksamheten tar upp är att föräldrarna vid en orosanmälan valde att byta skola åt sitt 
barn på grund av vrede mot skolan, ett annat exempel från en yrkesverksam inom psykiatrin 
var att föräldern aldrig mer kom tillbaka för att få sin behandling då föräldern var rädd att 
någon skulle ta barnet ifrån föräldern. Utifrån ovanstående resultat tolkar vi det som att 
socialtjänsten, framförallt till följd av anmälningsplikten, kommer i kontakt med barn som 
har en anhörig med psykisk ohälsa däremot framkommer det inte under intervjuerna vilket 
stöd socialtjänsten kan erbjuda barnen. 

5.2   Vilket  stöd  behöver  dessa  barn  utifrån  de  professionellas  
upplevelse?  

I resultatet framkommer ett flertal stödinsatser som barn som har en anhörig med psykisk 
ohälsa behöver utifrån de professionellas upplevelser. De återkommande insatserna utifrån 
de professionellas upplevelser är gruppverksamhet, frigörelse från ansvar och skuld, 
föräldrastöd och familjecentrerat arbete, dessa redovisas mer ingående under varje 
underrubrik. Bronfenbrenner (1979) lyfter, utifrån kronosystemet, att tiden är en viktig del 
vad gäller att sätta in en insats för barnet. Både miljön runt omkring barnet samt barnet som 
individ utvecklas och förändras med tiden vilket gör att tidpunkten för när insatsen sätts in 
samt hur långvariga insatserna blir påverkar insatsens resultat. 

5.2.1   Gruppverksamhet  

En stödinsats som är återkommande hos alla respondenter är att de tror att barnen kan få det 
bästa stödet i en gruppverksamhet, som ovan nämnts, där de kan prata med andra i samma 
situation och se att de inte är ensamma. Respondent 1 uttrycker att “...se att man inte är 
ensam. Och det är nog det som de flesta barn och ungdomar tycker är häftigast, att se att det 
finns fler som inte mår bra.”. Respondenterna menar att i stödgruppen får barnet dels sätta 
ord på sina känslor och upplevelser men också inhämta kunskap om psykiska sjukdomar, 
barnen får även leka, rita och ha kul tillsammans vilket enligt respondenternas upplevelser är 
viktigt för barnen. Respondenternas tro om att gruppverksamhet är ett bra stöd stärks även 
av Grant, Repper och Nolan (2008) som menar att en viktig stödinsats för barn som lever 
med en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa är just gruppverksamhet. En av 
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respondenterna från intervjuerna uttrycker vikten av att gå i en stödgrupp för barn enligt 
följande: 

Alla pusselbitar är jätteviktiga i en människas liv och det här är en pusselbit. För en del barn är 
det här en väldigt viktig pusselbit, för andra är det ja jag gick här det var väl inte så mycket 
med det. Det är lite olika men för många är det jätte jätteviktigt, för de flesta är det de. 
(Respondent 4) 

Enligt respondenterna finns det ett flertal hinder för att ett barn ska kunna delta i en 
gruppverksamhet, ett hinder kan vara att det inte finns någon plats i gruppverksamheten på 
grund av resursbrist i samhället. En av respondenterna uttrycker specifikt att det kan vara 
svårt att bedriva gruppverksamheter i små orter vilket gör att de grupperna som finns fylls av 
barn från ett stort geografiskt område vilket leder till ett hårt tryck på de gruppverksamheter 
som finns. Ett annat hinder för att ett barn ska kunna delta i en gruppverksamhet kan vara 
att föräldern motsätter sig att barnet ska få delta eller att barnet själv inte vill delta i 
gruppverksamheten.  

5.2.2   Frigörelse  från  ansvar  och  skuld  

Flera av respondenterna tar upp att det är viktigt att frigöra barnet som anhörig från 
ansvarskänslor. En av respondenterna nämner frigörelse från praktiskt ansvar som att se till 
att det finns mat på bordet, respondent 4 uttrycker ” vi vill ju förmedla att du är viktig också, 
du ska hjälpa till hemma såklart men till en viss gräns”. Östman (2008) påpekar utifrån 
intervjuer med barn att barnen ofta är medvetna om att föräldern varken klarar av att ta 
hand om sig själv eller barnet vilket gör att barnet tar över ansvaret från föräldern. Andra 
respondenter tar upp frigörelsen från ansvar över förälderns mående vilket stödjs av Afzelius, 
Plantin och Östman (2017) samt Grant, Repper och Nolan (2008), de tar upp vikten av att 
frigöra barnet från ansvar över den anhöriges omvårdnad med stöd från samhällets sida. Den 
ansvarstagande rollen kan kopplas till Bronfenbrenner (1979), han beskriver i sitt 
mikrosystem roller som barnet kan inta på grund av förväntningar från barnets närmiljö 
såsom en förälder, en förväntning kan vara att barnet ska ta ansvar när föräldern inte mår 
bra. Vidare beskrivs att förväntningarna kan komma från makrosystemet vilket innebär att 
dessa bygger på normer och värderingar, normen i samhället säger däremot att det är 
föräldern som ska ta ansvar för barnet och inte tvärtom. När det kommer till skuld tar 
Östman (2008), utifrån intervjuer med barn, upp denna känsla som vanligt förekommande 
hos barn som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa. Hon menar att det kan uppstå till 
följd av att barnet upplever sig inte kunna hantera sin livssituation eller att inte kunna hjälpa 
sin förälder till att må bra. En av respondenterna benämner frigörelsen från ansvar och skuld 
så här: 

Att hon som barn i det här fallet inte kan ta på sig ansvar, att släppa ansvaret. För de har ju 
hon tagit på sig, som en, som barn gör. Under en väldigt lång tid. Men att, överlåta det till 
professionella. Och leva sitt eget liv. Väldigt mycket tänker jag att avlasta ansvar och skuld, 
handlar det om. (Respondent 3) 
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Att leva sitt eget liv tas också upp av Mordoch och Hall (2008) som utifrån barnets 
perspektiv menar att det är viktigt för ett barn som anhörig att leva sitt eget liv och ge plats åt 
sina egna intressen för att inte förlora sig själv i förälderns dåliga mående. Mordoch och Hall 
menar vidare att många barn därför valde bort sin relation gentemot sin anhöriga med 
psykisk ohälsa. Bronfenbrenner (1979) tar också upp att det är viktigt att barnet gör 
betydelsefulla och stärkande aktiviteter för sin egen skull då detta har en positiv inverkan för 
barnets utveckling. Vi tolkar det som att om barnet blir fri från sina känslor av ansvar och 
skuld gentemot föräldern kan barnet istället lägga sitt fokus på sig själv vilket är viktigt 
utifrån den tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten, vi tolkar resultatet som 
att det är viktigt att barn får vara barn.  

5.2.3   Föräldrastöd  

Resultatet visar att det finns verksamheter i samhället som arbetar med den vuxnes psykiska 
ohälsa, såsom psykiatrin, arbetet med den vuxne gynnar barnet indirekt enligt 
respondenterna. Genom att ge föräldern stöd så att denne mår bättre och får verktyg att 
hantera sin livssituation påverkas också barnet på sikt. Detta stödjs av Afzelius, Plantin och 
Östman (2017) som tar upp att ibland kan ett sätt att stödja barnet vara att ge just föräldern 
stöd. Detta går även att koppla till Aldridge (2006) som menar att om föräldrarna får rätt 
hjälp från början skulle barnen inte påverkas på samma sätt. Bronfenbrenner (1979) tar i sin 
teori upp att händelser som sker i exosystemet påverkar barnets närmiljö och därmed har en 
indirekt påverkan på barnet, han beskriver att en insats från psykiatrin eller socialtjänsten 
riktad mot föräldern kommer att påverka barnet och dess utveckling indirekt. Ett hinder 
enligt respondenterna för att kunna stödja föräldern i sin sjukdom kan vara att föräldern inte 
har någon sjukdomsinsikt och därför motsätter sig hjälp och stöd. Respondenterna från 
intervjuerna menar vidare att personalen på psykiatrin måste ha ett barnperspektiv och 
därför alltid ställa frågan om det finns ett barn med i bilden och om barnet möjligen påverkas 
av förälderns mående. Respondent 1 uttrycker ”Alla som möter en vuxen patient… skulle 
fråga, har du barn som påverkas av att du är sjuk”. Ett hinder för att personalen på psykiatrin 
ska kunna beakta barnperspektivet fullt ut är att de måste ha ett patientfokus, vilket i detta 
fall är den vuxna patienten, och ta hand om det mest akuta som på psykiatrin är den psykiska 
ohälsan. En viktig del i arbetet med föräldrar som har barn är att motivera föräldern till att 
förklara och informera sina barn om sitt mående då många barn annars söker information 
själva på internet vilket kan leda till förvirring och missförstånd. En av respondenterna säger 
i intervjun att: 

Här jobbar vi ju med lite indirekt med barnen, eftersom vi jobbar med föräldrarna. Vi träffar ju 
föräldrarna i första hand och det första vi gör här när vi träffar patienter är att man försöker 
förmedla till patienten att det är viktigt att dina barn får information om det här. (Respondent 
1) 

I de fall som föräldern behöver hjälp med att informera barnen kan personalen på psykiatrin 
gå in och förmedla kunskap och information till barnet. Enligt 5 kap 7 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) har barnet enligt lag rätt till information och stöd om barnet 
bor med sin förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa. Bronfenbrenner (1979) tar i 
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sitt makrosystem upp att barnets utveckling påverkas av lagar vilket går att koppla till 5 kap 7 
§ HSL där det framkommer att barnet ska ha rätt till information och stöd. Afzelius m.fl. 
betonar vikten av att dels ge barnet en bättre kunskap och förståelse för den psykiska ohälsan 
som den anhöriga har men också att försäkra barnet om att föräldern får den hjälp som den 
behöver för att på sätt stärka och lugna barnet i sin livssituation.  

Det finns andra verksamheter i samhället som också erbjuder föräldrar stöd, såsom 
socialtjänstens förebyggande insatser, däremot handlar det stödet främst om att stärka 
föräldern i sin föräldraroll enligt respondenterna. Respondent 5 uttrycker att:  

…enskilda samtal här med föräldrar i första hand för det är vårt fokus. Vi träffar såklart barn 
och ungdomar också men det är liksom inte vårt fokus att ha samtal med barn och ungdomar 
utan vi... vår roll är att stärka föräldrar för att liksom vara det bästa för sina barn om man 
säger så. 

Genom att stärka föräldern i sin roll påverkas barnet indirekt, respondenterna menar att 
detta stöd framförallt kan vara att hitta strategier för en fungerande vardag som gynnar hela 
familjen. Andra insatser som socialtjänstens förebyggande insatser kan bistå med enligt 
respondenterna är föräldrakurser, föräldratelefon, stöd vid kontakt med andra myndigheter 
och verktyg för att kunna bemöta och kommunicera med sitt barn på bästa möjliga sätt. 
Respondent 5 beskriver vidare att ”våran profession är ju att hjälpa familjen liksom, mer i 
hemmet kring struktur och hur får vi till vår vardag och liksom fundera hur är jag som 
förälder och utveckla mitt bemötande mot barnen.”. Även stödet som socialtjänstens 
förebyggande insatsers bistår med till föräldern går att koppla till det som Afzelius, Plantin 
och Östman (2017) samt Bronfenbrenner (1979) tar upp, stöd gentemot föräldern ger också 
stöd åt barnet. Vi tolkar det som att ett direkt stöd till föräldern ger ett indirekt stöd till 
barnet vilket leder till att barnet får det stöd som denne behöver utifrån ovanstående resultat, 
den tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten.  

5.2.4   Familjecentrerat  arbete  

Ett annat återkommande stöd som respondenterna upplever att barn som anhöriga behöver 
är familjecentrerat arbete. Resultatet tyder på att det behövs ett arbete riktat mot familjen 
som helhet för att kunna stärka de olika delarna som familjen består av, respondenterna 
menar att tillit och samarbete är viktiga faktorer för att arbetet med familjen ska fungera. De 
metoder som några av respondenterna nämner kort men specifikt med koppling till 
familjebaserat arbete är Beardlee’s familjeintervention, funktionell familjeterapi samt 
relationsbaserat arbete. Övriga respondenter lyfter inte någon specifik metod mer än att det 
är viktigt att se familjen som en helhet, en av respondenterna formulerar sig enligt följande: 

Att man ser familjen som ett helt system som påverkar varandra, då behövs det också mer 
resurser för att jobba med hela familjen. Jag kan säga att det inte bara är barnen som mår 
bättre av att få information det är också föräldrarna... kanske faktiskt kan fokusera på att bli, 
ta hand om sig själv och sin sjukdom om de vet att barnen får stöd. Alltså det ger ju ringar på 
vattnet i hela familjen... för oavsett hur sjuk man är tänker jag som vuxen, och hur mycket 
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plats sjukdomen än tar så, vill man sina barn väl. Man vill att barnen ska ha det bra. 
(Respondent 1) 

Det familjecentrerade arbetet som respondenterna tar upp går att koppla till 
Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori som fokuserar på hur olika system 
runtomkring ett barn, såsom en rysk dockas olika lager av dockor, påverkar barnets 
utveckling. Familjen är en del av barnets mikrosystem och har en stor påverkan på barnets 
utveckling, det är därför av vikt att arbeta med familjen som en helhet och inte se till barnet 
som separerat från sin sociala kontext. Afzelius, Plantin och Östman (2017) betonar också ett 
systemtänkande kring familjen och tar upp familjeterapi som en specifik metod när det 
kommer till att arbeta med hela familjen. Grant, Repper och Nolan (2008) poängterar vikten 
av att i ett familjecentrerat arbete stärka de positiva i familjeförhållandet som råder. 
Respondent 6 beskriver att ”vi jobbar utifrån varje familj, det finns inte nå speciellt paket 
eller sätt att jobba.” vilket går att koppla till Aldridge (2006) som betonar att det 
familjecentrerade arbetet endast fungerar om arbetet anpassas till den specifika familjens 
behov. Utifrån resultatet, tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten tolkar vi det 
som att det är av vikt att arbeta med hela familjen när en familjemedlem har en psykisk 
ohälsa. Familjen består enligt respondenterna, tidigare forskning och den teoretiska 
utgångspunkten av olika delar som har en ömsesidig påverkan på varandra vilket gör att det 
är viktigt att se familjen som ett enda system och därmed arbeta familjecentrerat. 

5.3   Finns  det  någon  samverkan  mellan  olika  verksamheter  kring  dessa  
barn?  

Resultatet från intervjuerna visar att det finns en samverkan mellan olika verksamheter kring 
barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. Denna samverkan ser olika ut och förekommer 
i olika utsträckning utifrån de intervjuade professionerna. Vad gäller respondenterna från 
skolverksamheten samverkar de med annan skolpersonal, familjecentrum, kyrkan och 
socialtjänsten. En av respondenterna från skolverksamheten tar upp resurs- och tidsbrist hos 
socialtjänsten som ett hinder för en samverkan, respondent 4 uttrycker följande ”Alla har så 
mycket, det är så kompakt. Man hinner inte ringa och återkoppla, det prioriterar man inte.”. 
Även den rådande sekretessen inom socialtjänsten tas upp som ett hinder för en samverkan 
mellan skola och socialtjänst. Vad gäller socialtjänstens öppenvårdsinsatser samverkar de 
med socialtjänsten, andra öppenvårdsinsatser, olika gruppverksamheter och 
ungdomspolisen. Då det gäller hinder för en samverkan ser respondenten från 
socialtjänstens öppenvård omsättning på personal som ett hinder då detta gör att det är svårt 
för personalen att hålla koll på alla de insatser och verksamheter som finns, respondent 2 
säger att ”alla vet inte att vi finns... handlar om att de har rullians på folk… det finns så pass 
mycket insatser runt om om man säger så… det är inte lätt att ha koll på de.”. Ett annat 
problem som respondenten tar upp är resurs- och tidsbrist. Vad gäller socialtjänstens 
förebyggande insatser samverkar de med familjerätten, skolpersonal, barnavårdscentralen, 
barnmorskemottagningen och socialtjänsten. De hinder som finns för en samverkan mellan 
socialtjänstens förebyggande insatser och andra verksamheter är de olika arbetskulturerna 
som finns hos de olika professionerna, den rådande sekretessen samt resursbristen. 
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Respondent 5 beskriver ett hinder för en samverkan mellan socialtjänstens förebyggande 
insatser och socialtjänsten enligt följande ”kultur kanske lite grann, alltså arbetskultur hur 
man gör…. jag tänker att socialkontor är överhopade liksom med arbete fast jag tänker att 
samarbetar man så behöver man inte jobba lika mycket.” 

Vad gäller psykiatrin samverkar de främst med socialtjänsten och familjecentrum. Det största 
hindret som en av respondenterna från psykiatrin tar upp för en samverkan med andra 
verksamheter är den stora informationsbristen till personalen kring vilka andra stödinsatser 
som finns i samhället för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. Samma respondent 
uttrycker ett flertal hinder för en samverkan med socialtjänsten, resurs- och tidsbrist hos 
socialtjänsten samt omsättning på personal hos socialtjänsten försvårar denna samverkan. 
Ett hinder som båda respondenterna från psykiatrin hävdar är den rådande sekretessen hos 
socialtjänsten. Detta resultat går att koppla till Darlington, Feeney och Rixon (2005) som 
fann att bristande resurser som tidsbrist, hög arbetsbelastning och brist på tillräckliga 
samhällsresurser, sekretessen samt olika kunskapsområden är hinder för en samverkan 
mellan socialtjänsten och psykiatrin. Respondenterna från psykiatrin uttrycker att mer 
kunskap och kompetens skulle behövas för en fungerande samverkan längre fram, detta är 
även något som Darlington och Feeney (2007) tar upp, kunskap och kompetens bland de 
professionella är viktigt för att socialtjänsten och psykiatrin ska kunna samverka kring en 
familj där en förälder har psykisk ohälsa. Carpenter, Patsios, Szilassy & Hackett (2011) fann 
att en utbildning som omfattar samarbete mellan socialarbetare och sjuksköterskor leder till 
framsteg då det gäller förståelsen för roller, ansvar och samarbetet när det kommer till att 
skydda barn som anhöriga till förälder eller närstående med psykisk ohälsa, vi tolkar det som 
att en gemensam utbildning skulle kunna bidra till en fungerande samverkan. När det 
kommer till sekretessen som ett hinder påpekar Darlington och Feeney att en gemensam 
strategi såsom ett framarbetat protokoll skulle kunna förenkla hanteringen av den rådande 
sekretessen. Vidare lyfter en av respondenterna från psykiatrin att bättre kunskapsutbyte 
mellan socialtjänsten och psykiatrin är en förutsättning för en fungerande samverkan 
professionerna emellan längre fram. Respondenten uttrycker följande:  

Och där borde vi kunna ha ett annat utbyte. Där vi kunde informera om hur patienter från vår 
grupp, hur deras problematik ser ut och hur de kan te sig för barn. Och de skulle också kunna 
förklara för oss hur deras arbetssituation ser ut och de här insatserna finns de… Träffas, för att 
diskutera, hur ser man på det här… (Respondent 3) 

Detta går att koppla till Darlington och Feeney som uttrycker att det är viktigt att personal 
från socialtjänsten och psykiatrin har goda kunskaper utöver sin egen profession, både vilka 
resurser som finns hos både socialtjänsten och psykiatrin samt tillgången till resurserna. 
Darlington och Feeney menar att personalen på psykiatrin måste veta hur de kan identifiera 
att ett barn far illa samt vad de ska göra vid denna kännedom medan personalen på 
socialtjänsten måste lära sig mer om psykisk ohälsa och hur detta kan komma att påverka 
barnet. Vi tolkar resultat som att det finns en samverkan mellan olika verksamheter kring ett 
barn som har en anhörig med psykisk ohälsa och att denna samverkan är viktig för att olika 
professioner ska kunna erbjuda olika stödinsatser enligt resultatet och den tidigare 
forskningen.  
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6   DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka hur stödet i samhället ser ut för barn som har en 
anhörig med psykisk ohälsa. Vi ville ta reda på vart barnen kunde vända sig för att få stöd, 
vilket stöd barnen behöver utifrån de professionellas upplevelser samt om det fanns någon 
samverkan mellan olika verksamheter kring dessa barn. Nedan kommer resultat diskuteras 
utifrån studiens syfte och frågeställningar med koppling till den tidigare forskningen samt 
den teoretiska utgångspunkten. Vidare redogörs studiens nytta för samhället och avsnittet 
avslutas med en diskussion gällande den valda metoden för studien. 

6.1   Resultatdiskussion  
Diskussionen kring studiens resultat kommer att redovisas utifrån studiens frågeställningar 
som är: Vart kan barnen vända sig för att få stöd? Vilket stöd behöver dessa barn utifrån de 
professionellas upplevelse? Finns det någon samverkan mellan olika verksamheter kring 
dessa barn? 

6.1.1   Stöd  i  samhället  

I resultatet framkommer det att majoriteten av respondenterna vet vart barn som har en 
anhörig med psykisk ohälsa kan vända sig i samhället för att få stöd, detta skulle kunna bero 
på att de respondenter som deltagit i studien antingen jobbar direkt med barn eller har ett 
uttalat barnperspektiv i sitt arbete. Hade intervjuerna gjorts med andra respondenter som 
inte arbetar direkt med barn eller inte har ett uttalat barnperspektiv i sin arbetsroll skulle 
möjligen respondenterna inte ha insikt i vart barn som har en anhörig med psykisk ohälsa 
kan vända sig i samhället för att få stöd. Resultatet visar att barn som anhöriga kan vända sig 
till personal inom skolverksamheten såsom skolkurator, skolsköterska eller lärare. 
Personalen på skolan kan ge ett direkt stöd i form av samtal eller ett indirekt stöd i form av 
att hjälpa barnet till vidare kontakt med andra som kan ge barnet stöd. Att få samtala om 
sina problem kan vara avgörande för att ett barn ska kunna hantera sin livssituation, vilket 
styrks av Östman (2008) och Skerfving (2015) som båda, utifrån barnets perspektiv, betonar 
att det kan vara viktigt för ett barn att få ventilera och prata om sina problem för att på så sätt 
få en möjlighet till att må bättre. Ett stort problem som respondenterna tar upp när det 
kommer till att ge barnet stöd är att situationen med att ha en anhörig med psykisk ohälsa 
inte synliggörs på grund av barnets lojalitet gentemot sin anhörig. En möjlig fördel med den 
kontinuerliga kontakten som skolpersonalen har med eleverna skulle kunna vara att ett 
förtroende med tiden kan byggas upp vilket skulle kunna leda till att barnet berättar om sin 
livssituation trots sin lojalitet gentemot sin anhörig och personalen kan då ge barnet stöd, 
hjälp eller vägledning vidare. Å ena sidan kan det tänkas att skolpersonal har en stor 
möjlighet att se, fånga upp och ge stöd åt elever som mår dåligt då skolpersonalen möter 
barnet i dennes vardag dagligen. Å andra sidan ligger skolans fokus på undervisning vilket 
gör att resurser för att se, fånga upp och ge stöd till dessa barn inte alltid finns på skolorna. 
Resultatet visar vidare att barn som har en anhörig med psykisk ohälsa kan vända sig till en 
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stödgrupp för barn som har en förälder med psykiska problem, enligt många av 
respondenterna är detta det enda stödet som finns i samhället specifikt för de här barnen. I 
stödgruppen får barnen träffa andra som befinner sig i samma situation, de får en generell 
kunskap om psykisk ohälsa samt beredskap för att hantera sin egen livssituation. I enlighet 
med Gladstone, Boydell, Seeman och McKeever (2011) samt Skerfving (2015) är det, utifrån 
barnets perspektiv, viktigt för barn att få möta andra i samma situation då barnen får känna 
ett sammanhang och normalisera sin livssituation genom att möta fler som har det som dem. 
Det kan tänkas problematiskt att respondenterna ser denna stödgrupp som det enda stödet 
för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa på grund av flera anledningar. En anledning 
är att det kan bli ett hårt tryck just på denna grupp vilket skulle kunna leda till långa köer 
eller att alla barn inte kan få en plats i gruppen på grund av resursbrist trots att behovet och 
viljan finns hos barnet. En annan anledning är att om detta är det enda stödet som egentligen 
finns och det visar sig inte passa för ett barn, vart ska barnet då ta vägen? Vidare pekar 
resultatet på att socialtjänsten har det övergripande ansvaret att tillgodose barns behov i 
samhället. Samtliga respondenter påpekar att de vid oro för ett barn gör en orosanmälan till 
socialtjänsten i enlighet med 14 kap 1 § SoL. Detta gör att barnet vare sig de vill eller inte 
kommer i kontakt med socialtjänsten som måste ge det stöd som barnet behöver, däremot 
framkommer det inte vilket stöd socialtjänsten sedan kan erbjuda dessa barn. Vi tolkar det 
som att en orosanmälan ibland kan innebära ett svårt övervägande för de professionella trots 
deras anmälningsplikt. Respondenterna uppgav att de inte har någon vetskap kring vilka 
insatser som socialtjänsten kan erbjuda och att en orosanmälan möjligen kan leda till att 
familjen väljer att ta avstånd från den anmälande professionen. Det kan därför tänkas att 
respondenterna ibland väljer att avvakta med en orosanmälan för att de dels inte vet vilket 
stöd familjen kan komma att få av socialtjänsten i jämförelse med stödet som respondenterna 
själva kan erbjuda i nuläget. Risken är också att familjen tappar förtroendet och då väljer att 
avvika och inte ta emot något mer stöd.  

6.1.2   Professionellas  upplevelser  

I resultatet framkommer det ett flertal stödinsatser som de professionella upplever att barn 
som har en anhörig med psykisk ohälsa behöver. Samtliga respondenter lyfter 
återkommande gruppverksamhet som ett viktigt stöd vilket stöds av Grant, Repper och 
Nolan (2008). Hos gruppverksamheten får barnen prata om sina upplevelser, inhämta 
generell kunskap om psykisk ohälsa, rita, leka och ha roligt tillsammans med andra barn. Ett 
hinder för att ett barn ska kunna delta i en gruppverksamhet kan vara att föräldern motsätter 
sig barnets deltagande, detta skulle dels kunna bero på att föräldern saknar insikt i sin 
sjukdom eller på grund av att det är tabubelagt att synliggöra sina psykiska problem genom 
att placera sitt barn i en gruppverksamhet för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. 
Ett annat hinder skulle kunna vara att föräldern är rädd att barnet väljer att ta avstånd från 
föräldern efter att ha deltagit vid en gruppverksamhet, det skulle kunna tänkas att den nya 
kunskapen och insikten som barnet inhämtar genom gruppverksamheten leder till att barnet 
kommer fram till att ta distans till föräldern är den enda lösningen för att själv få må bra. 
Detta stöds av Mordoch och Hall (2008) som menar att många barn väljer bort relationen till 
sin anhörige med psykisk ohälsa för att relationen gjorde mer skada än nytta. Ett annat stöd 
som respondenterna upplever sig att barnen behöver är frigörelse från ansvar och skuld, 
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detta stärks av Afzelius, Plantin och Östman (2017), Grant m.fl. samt Östman (2008). Även 
Bronfenbrenner (1979) tar upp ansvarsrollen som ett barn kan inta och menar att denna roll 
kan komma från antingen förälderns eller samhällets förväntningar på barnet. Har föräldern 
en psykisk ohälsa kan det tänka sig att barnet hjälper till hemma och tar ansvar vilket kan 
leda till att föräldern förväntar sig att barnet ska ta ytterligare ansvar hemma. Att föräldern 
förväntar sig att barnet ska ta ansvar kan ställas i kontrast till samhällets förväntningar på 
ansvarsfördelningen mellan barn och föräldrar, samhällsnormen är att föräldrar ska ta 
ansvar för sitt barn och inte tvärtom. Det stora ansvarstagandet för barnet kan upplevas som 
tungt och därför kan det vara av vikt att frigöra barnet från en känsla av ansvar för att barn 
ska få vara barn och istället fokusera på sig själv och sina intressen snarare än att lägga fokus 
på omvårdnad och den psykiska ohälsan hos den anhörige. Vidare påpekar respondenterna 
föräldrastöd som en insats som barnet indirekt behöver, detta kan ske genom psykiatrin eller 
socialtjänstens förebyggande insatser. Bronfenbrenner menar att en insats från psykiatrin 
eller socialtjänsten riktad mot föräldern kommer att påverka barnet och dess utveckling 
indirekt. Att jobba med och stödja föräldern för att på så sätt ge barnet stöd tas också upp av 
Afzelius m.fl. samt Aldridge (2006). Får föräldern stöd för att må bättre psykiskt av 
psykiatrin kan barnet må bättre för att barnet känner av hur föräldern mår. Får föräldern 
stöd med det praktiska i sin föräldraroll med struktur och rutiner i vardagen av 
socialtjänstens förebyggande insatser kan barnet få det bättre hemma när det praktiska i 
vardagen fungerar bättre. Alltså kommer stödet gentemot föräldern även att hjälpa barnet. 
Den sista insatsen som respondenterna upplever att barn som har en anhöriga med psykisk 
ohälsa behöver är familjecentrerat arbete, med det menas ett arbete riktat mot hela familjen 
för att kunna stärka och jobba med de olika delarna som familjen består av. Respondenterna 
betonar att familjen måste ses som en helhet, ett system, som påverkar varandra. Detta går 
att koppla till Bronfenbrenner som menar att barnet och dess utveckling påverkas av olika 
system runtomkring barnet, han liknar systemen med en rysk docka där barnet är i mitten 
och familjen är systemet närmast barnet. Det kan därför tänkas att det är viktigt att se 
familjen som ett system, finns det en fallerande länk så kommer hela familjen att påverkas 
negativt. För att hela familjen återigen ska fungera och kunna samverka behöver varje del av 
systemet stärkas och få stöd, därför är det viktigt med familjecentrerat arbete i familjer där 
en familjemedlem har en psykisk ohälsa.  

6.1.3   Samverkan  

Resultatet tyder på att det finns en samverkan mellan olika verksamheter kring barn som har 
en anhörig med psykisk ohälsa, denna samverkan ser olika ut mellan olika professioner. Det 
som går att utläsa av resultatet är dock ett flertal hinder för denna samverkan, några hinder 
som tas upp är olika kunskapsområden professionerna emellan, resurs- och tidsbrist, 
sekretess, omsättning på personal samt informationsbrist kring vilka insatser som finns att 
tillgå. Skulle dessa hinder motarbetas och leda till en fungerande samverkan mellan olika 
verksamheter kring barn som har en anhörig med psykisk ohälsa skulle det kunna tänkas att 
fler barn kan hittas och få stöd genom att det vid en samverkan finns fler professionella som 
kan se och fånga upp barnen. Det skulle också kunna leda till att samhället kan erbjuda ett 
bredare utbud av stödinsatser genom att olika professioner genom en samverkan kan bidra 
med olika stöd och på så sätt utveckla nya stödinsatser i samhället för barn som har en 
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anhörig med psykisk ohälsa.  Vad gäller den tidigare forskningen kopplat till samverkan 
fokuserar denna främst på samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin. Darlington och 
Feeney (2007) lyfter bland annat upp bristande resurser, sekretessen och klyftorna mellan de 
olika verksamheterna som hinder för en samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. 
Samma hinder framkommer i våra resultat angående en samverkan mellan skola och 
socialtjänsten vilket gör att det skulle kunna tänkas att resultaten från den tidigare 
forskningen även kan gå att applicera på andra verksamheters samverkan som mellan skola 
och socialtjänsten. Darlington och Feeney (2007) visar vidare att gemensamma protokoll för 
psykiatrin och socialtjänsten skulle kunna förenkla hanteringen av sekretessen vilket också 
skulle kunna appliceras på sekretessfrågan mellan skola och socialtjänst för att även där 
förenkla dagens hinder gällande sekretessen.  

6.1.4   Implikationer  för  socialt  arbete  

Utifrån studiens resultat med koppling till den tidigare forskningen anser vi att det behövs 
mer forskning kring barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. Det kan vara viktigt att ta 
reda på hur barnen mår i sin livssituation och vilket stöd de kan behöva för att må bättre. Vi 
tänker att vår forskning kan användas för att se att en utveckling av fler resurser till förmån 
för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa bör ske för att kunna erbjuda dessa barn fler 
passande stödinsatser. På en organisationsnivå tänker vi, till följd av denna studie, att en 
förbättrad samverkan mellan olika verksamheter bör utvecklas för att på så sätt kunna 
utveckla och erbjuda fler insatser.  Vad gäller implikationer på individnivå tänker vi att de 
professionella som möter barn som har en anhörig med psykisk ohälsa bör ha mer kunskap 
kring vilka insatser som finns i samhället, dels vad den egna professionen kan erbjuda men 
också vad andra verksamheter kan tillhandahålla. Denna utveckling av kunskap skulle kunna 
tillhandahållas genom gemensamma träffar och utbildningsdagar för de professioner som 
möter barn som har en anhörig med psykisk ohälsa för att på så sätt kunna ge barnen bättre 
hjälp. 

6.2   Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka vilket stöd samhället erbjuder barn som har en anhörig 
med psykisk ohälsa vilket undersöks och besvaras med studien. Då det gäller arbetsprocessen 
och dess metod har det inneburit en del motgångar och svårigheter. En svårighet som vi 
upplevt under arbetet var att finna lämpliga respondenter som var villiga att ställa upp på 
intervjuer. Mycket av vår tid i början av arbetet gick åt till att hitta samt få kontakt med 
lämpliga respondenter utifrån arbetets fokus. Vår tanke från början var att intervjua en 
respondent från socialtjänstens mottagning men till följd av att dessa inte gick att få tag på 
beslutades att intervjua en från socialtjänstens förebyggande insatser istället. Detta kan ha 
haft en inverkan på resultatet då vi i vår studie har kommit fram till att vi inte vet vad 
socialtjänsten erbjuder för insatser till ett barn som har en anhörig med psykisk ohälsa efter 
en orosanmälan, detta hade vi säkerligen fått svar på om vi hade intervjuat någon från 
socialtjänstens mottagning där de arbetar med att ta emot dessa orosanmälningar. Utöver 
denna respondent intervjuade vi två stycken från psykiatrin, två stycken från 
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skolverksamheten samt en från socialtjänstens öppenvård för att få en bredd av professioner 
och troligen ett mer innehållsrikt resultat vilket vi ser som en styrka i denna studie. Det 
skulle kunna tänkas att andra metoder hade varit ett bra komplement till denna 
intervjustudie, med hjälp av enkäter hade vi troligtvis nått fler än sex respondenter vilket 
hade bidragit med en större bredd till resultatet, vi hade även kunnat göra andra jämförelser i 
olika dataprogram till följd av enkäterna.  

När det kommer till extern reliabiliteten som handlar om att göra om studien och få samma 
resultat kan detta bli svårt, vi har undersökt professionellas upplevelser, erfarenheter och 
tolkningar vilket gör att respondenterna är avgörande för resultatet. Skulle andra 
respondenter deltagit hade resultatet troligtvis blivit annorlunda. När det kommer till den 
externa validiteten som handlar om att studien kan generaliseras till andra sammanhang kan 
även detta bli svårt. Vi har dels intervjuat respondenter från ett visst geografiskt område 
vilket gör att svaren bygger på vad just det aktuella geografiska området erbjuder, men också 
på grund av att de respondenter som deltog i studien hade ett barnperspektiv i sina jobb 
vilket gjorde att de hade koll på de stödinsatser som finns för barn som har en anhörig med 
psykisk ohälsa. Det skulle kunna tänkas att andra respondenter inte hade haft denna kunskap 
och därmed hade resultatet blivit annorlunda även till följd av detta.  

Det hade varit intressant att intervjua barnen själva för att få ta del av hur det är att leva med 
en anhörig med psykisk ohälsa, vad samhället erbjuder dem för stöd samt jämföra detta med 
vilket stöd de egentligen hade velat ha. Men på grund av etiska skäl valde vi att istället 
intervjua professionella då barnen hade kunnat ta skada till följd av intervjuerna om de 
berättat om känslig information. Vi har inte upplevt någon etisk problematik under 
intervjuerna, en etisk problematik hade varit om någon av respondenterna berättat om ett 
enskilt fall med för mycket specifika detaljer. 

7   SLUTSATSER  

När vi jämför de professionellas upplevelser utifrån intervjuerna av vad barnen behöver med 
den tidigare forskningen som lyfter barnets egna perspektiv av vilket stöd de behöver ser vi 
att dessa stämmer överens. De stöd som stämmer överens med resultatet och den tidigare 
forskningen från vad barnen uttrycker sig behöva är att få prata med andra om sin situation, 
att få delta i en stödgrupp samt att få en beredskap för att hantera sin livssituation. Å andra 
sidan påvisar de professionella i intervjuerna att det finns andra insatser som barnen inte 
uttryckt sig behöva såsom föräldrastöd och familjecentrerat arbete. Vidare visar resultatet att 
det finns en samverkan mellan olika verksamheter kring barn som har en anhörig med 
psykisk ohälsa, till följd av de hinder som respondenterna tar upp för en fungerande 
samverkan bör en utveckling och en förbättring ske. Resultatet visar att det finns stöd i 
samhället för ett barn som har en anhörig med psykisk ohälsa, däremot visar resultatet att 
detta stöd är mycket begränsat för just dessa barn. Barnen kan idag ta del samhällets 
skyddsnät som är till för alla, däribland samtal i skolan, insatser från socialtjänsten, 
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socialtjänstens förebyggande insatser och psykiatrins stöd gentemot föräldern samt 
familjecentrerat arbete. Det enda stödet som egentligen finns att hämta speciellt riktat mot 
barn som anhöriga är en stödgrupp för barn som har en förälder med psykiska problem, vår 
slutsats är därför att utöver denna gruppverksamhet faller denna grupp av barn tyvärr mellan 
stolarna då det inte finns någon liknande specialiserad hjälp för dessa barn. Vi tänker att det 
kan behövas mer information- och kunskapsutbyte över professionernas gränser för att på så 
sätt enklare kunna arbeta tillsammans kring ett barn som har en anhörig med psykisk ohälsa. 
En fungerande samverkan skulle också kunna leda till att fler stödinsatser utvecklas speciellt 
för barn som har en anhörig med psykisk ohälsa.  
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BILAGA  A  -  INTERVJUGUIDE  
Presentation av oss. Genomgång av forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Godkännande av inspelning.  

Inledande frågor – bakgrundsfrågor 
Vilket år är du född? (kön) 
Vad har du för utbildning? 
Vart jobbar du och hur länge har du jobbat där?  
Vad har du för arbetsuppgifter på din arbetsplats? (generellt) 

Frågor gällande barn som anhörig 
I ditt arbete idag, kommer du i kontakt med barn som anhörig till förälder eller annan 
närstående med psykisk ohälsa? 
Om ja, hur kommer du i kontakt med dessa barn? (vägen till första kontakt) 
Hur jobbar ni på din arbetsplats med dessa barn? (team/enskilt, slussar vidare/hjälper här, 
rutiner/lagar) 

Frågor om stöd till dessa barn 
På vilket sätt kan DU ge barnet stöd? (direkt stöd-‐ hur, vad eller hjälp vända sig) 
Känner du att du kan ge det stöd du vill och önskar eller finns det hinder för detta? (utifrån 
profession, riktlinjer, lagar, regler, resurser, sekretess) 
Upplever du att dessa barn är i behov av ytterligare stöd än vad du kan ge? I så fall vad? 
Känner du att du vet vad samhället har att erbjuda för resurser/insatser till dessa barn? (om 
ja - vad/vart kan barnen vända sig?) (om nej, hur tar du reda på det?) 

Frågor som rör samverkan 
Händer det att du hjälper barnet vidare i vissa situationer? 
Om ja, hur, vart och varför? 
Finns då en samverkan kring barnet eller upphör er kontakt med barnet? (Hur känns det att 
lämna ärendet i så fall?) 
Hur ser er relation och kontakt ut med dessa enheter som kommer i kontakt med barnet?  
Finns det några hinder för en samverkan? (lagar, sekretess, kunskapsområden, professioner, 
arbetsuppgifter/sätt) 

Avslutning 
Finns det något som du skulle vilja tillägga eller finns det något som vi har missat? 
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BILAGA  B  –  MISSIVBREV  
Hej! 

Vi är två stycken socionomstudenter vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna som just nu läser 
sjätte terminen och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka hur stödet ser ut 
i samhället för barn som anhöriga till förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa, vi 
vill ta reda på vart barnen kan vända sig för att få stöd, vilket stöd de behöver utifrån de 
professionellas upplevelser samt om det finns någon samverkan kring dessa barn. Vi kommer 
att genomföra intervjuer med yrkesverksamma inom psykiatrin, socialtjänsten samt skolan.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Alla uppgifter som 
framkommer kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och endast 
användas till denna studie.  

Vi önskar genomföra intervjuerna mellan 26/1-9/2 dagtid alternativt kvällstid, 
intervjutillfället beräknas ta ca 1 timme.  

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 

 

Med Vänliga Hälsningar,  

Emma Sjöblom    Kimberly Suchomel 
Mail: emma1.sjoblom@hotmail.com  Mail: kimberlysuchomel@gmail.com 
Telefon: XXX-XXXXX XX   Telefon: XXX-XXXXXXX



 

 

 

  
 


