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Området som studerats är socialsekreterares kunskaper kring barn som 
växer upp med psykiskt sjuka föräldrar. Syftet var att undersöka på vilket 
sätt socialsekreterare tillgodogör sig kunskap, om hur barns liv kan gestalta 
sig då en eller bägge föräldrarna lider av allvarlig psykisk ohälsa, och hur 
denna kunskap används i det professionella arbetet med dessa familjer. 
Metodologiskt hade uppsatsen ett kvalitativt angreppssätt med ett 
kvantitativt inslag. Avsikten med den kvantitativa delen var att få en 
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kvalitativa delen. Avsikten med den kvalitativa delen var att var att få en 
helhetsbild och en fördjupad förståelse för det kunskapsinnehåll och 
kunskapsanvändning som socialsekreterare använder sig av i denna typ av 
ärenden. Vi valde att intervjua fyra socialsekreterare, vilka återfanns med 
hjälp av ett strategiskt urval. Empirin kopplades till Lars Nordlander 
teoretiska referensramar, som bygger på resonemanget som han för i sin 
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att socialsekreterare tillgodogör sig kunskap om barn som växer upp med 
psykiskt sjuka föräldrar, framförallt genom yrkeserfarenhet men även 
genom utbildning och egen reflektion. De har en sviktande kunskap om hur 
förälders psykiska ohälsa påverkar barn. Kunskap de använder sig av i 
detta arbete var svårt att tolka då socialsekreterarna själva var osäkra på 
detta och tidigare forskning inom området inte är gjord. Studien visar 
vidare att det inte räcker med att förstå barns livssituation i 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

”De osynliga barnen”, som de brukar kallas eller barn till psykiskt sjuka är idag ett aktuellt 

ämne. Genom media har vi fått följa ett av dessa barn, ”fallet Louise” i Vetlanda. När Louise 

var 10 år ”kastades” hon ut av sin mamma och placerades hos pappan. Flickan beskriver själv 

i en artikel i Aftonbladet i april 2007 att hon inte visste någonting om sin pappa, det enda 

Louise kände till var att han bodde i Småland.  

 

Louise pappa hade varit dömd till fängelse för rättspsykiatrisk vård flera gånger, han var både 

våldsam och bar ibland vapen. Det fanns läkare som hade konstaterat att pappan hade en 

allvarlig och djupgående personlighetsstörning och återfallsrisken var stor.  När Louise 

placerades hos pappan hade han permission från en sluten psykiatrisk vård efter ett 

dråpförsök. Under flera års tid tvingades Louise att bo ensam med pappan, en psykiskt sjuk 

missbrukare och våldsbrottsling, som dessutom utsatte henne för grova övergrepp. De hade 

inte alltid en bostad, utan de tvingades bo i en fallfärdig husvagn mitt i vintern.  Flera 

larmsignaler och anmälningar från polis, allmänhet och skola gjordes till socialtjänsten om att 

flickan for illa, ändå utreddes inte Louise situation. Efter att ha levt i fem år under ruskiga 

förhållanden lyckades flickan till slut att fly från sin far.  

 

Socialtjänsten fick den ena varningssignalen efter den andra - men ingen ingrep för att hjälpa 

flickan. Hur är det möjligt att barn som Louise inte får det skydd och stöd som de har rätt till?   

 

Under den praktik som vi har gjort på socialkontor under vår studietid, har vi blivit väl 

medvetna om att ärenden som gäller barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar, 

upplevs på socialkontorens ärendeberedningar som mycket svåra.   

 

1.2 Forskning om barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar 

Socialstyrelsens rapport (1999:11), är en del av ett projekt där syftet var att öka kunskaperna 

om hur psykiska sjukdomar påverkar föräldrars omsorgsförmåga och vilka konsekvenser detta 

kan medföra. Rapporten beskriver att dessa barn och då framförallt barn till schizofrena och 

deprimerade föräldrar, har en förhöjd risk att drabbas av en störd psykosocial utveckling. Man 

menar bland annat att dessa barn ofta har en svagare social förmåga, deras situation i skolan 

sär sämre, känslomässiga störningar, egen psykisk sjukdom, försenad motorisk utveckling, 
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sömnsvårigheter samt talsvårigheter. Barnen drabbas dessutom lättare av stress på grund av 

att de inte kan påverka sin situation. Detta är olika brister och lidanden som barn på grund av 

åldersskäl och brist på erfarenhet inte har en chans att själva förändra. De har svårt att själva 

påverka sin situation och hitta lösningar för att få sina behov av psykisk och fysisk omvårdnad 

tillfredsställda. De här barnen tar ofta ett stort ansvar i familjen och upplever att de har en 

dålig självkänsla som man menar beror på en hög ångestnivå, som grundar sig i en ängslan 

hos dem, då barnen tror att det är deras fel att föräldern är psykiskt sjuk. Förutom dessa olika 

bekymmer som barnen upplever, tycker de att det är jobbigt vad andra tycker och tänker. 

Social isolering är vanlig hos både deprimerade och schizofrena föräldrar de kan vara 

otillgängliga i kontakten med andra, ofta är de också känslomässigt tillbakadragna. Dessa 

föräldern kan ha svårt att möta barnet på ett känslomässigt nyanserat sätt. Det man poängterar 

i rapporten, är att om en förälders omsorgsförmåga sviktar under en längre tid, är det viktigt 

med andra personer i barnets sociala omgivning. Rapporten understryker att det är viktigt att 

dessa barn får hjälp med att motverka oro, isolering, dålig självkänsla, skamkänslor och 

skuldkänslor. Man beskriver i rapporten: för att barn ska utvecklas positivt krävs det att både 

deras psykiska och fysiska behov tillfredsställs, (SoS 1999:11).   

 

Social Rapport (2006) är en nationell rapport om sociala förhållanden som Socialstyrelsen 

tagit fram på uppdrag av regeringen. Enligt uppdraget ska rapporten belysa utvecklingen av 

social välfärd och vilka olika riskfaktorer som kan finnas för att sociala problem ska uppstå. I 

rapporten har man både utifrån barnet själv men även ur ett miljöperspektiv tittat på olika 

riskfaktorer, dessa är bland annat är dåliga relationer i familjen, separationer, låg social status, 

dålig ekonomi, missbruk, kriminalitet och isolering.  Man beskriver också att en psykisk sjuk 

förälder kan ha svårt att skapa fungerande rutiner för sina barn, som till exempel regelbundna 

måltider och sovvanor, passande kläder för årstiden, det vill säga de har svårt att förstå barns 

utveckling och behov. Barn till schizofrena föräldrar involveras i förälderns 

vaneföreställningar, hallucinationer och starka känsloutbrott. Detta är upplevelser som berör 

barn negativt. Man beskriver också att förälders omsorgsförmåga runt barn bör bedömas 

utifrån föräldrars bemötande samt deras förmåga att tillfredställa barns behov i olika 

situationer men även i olika skeden i barns utveckling. 

 

En förebyggande faktor för att underlätta för barnen och deras familjer kan vara att samarbetet 

mellan barn och föräldrar fungerar bra, detta framkommer i Darlington, Feeney och Rixon 

(2005), studie. Vidare beskrivs i studien, för att hjälpa de som är berörda av att en i familjen 
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är drabbad av psykisk ohälsa är kommunikation, kunskap kring psykisk ohälsa, klarhet över 

rollfördelningen, resursfaktorer samt information och utbildning om psykiska sjukdomar 

viktig.  

 

Slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning ”Ambition och ansvar” är en av statens 

offentliga utredningar (SoU 2006:10). I denna har man bland annat intervjuat barn till 

föräldrar med psykisk sjukdom. I utredningen framkommer det att barnen saknar kontakt med 

vuxenpsykiatrin, information om förälderns sjukdom och någon att prata med om sin oro för 

föräldern. I djupintervjuer med barn framkom att det svåraste för dem är ensamheten och att 

inte ha någon vuxen att tala med om familjesituationen.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Enligt Socialtjänstlagen 2001:453, ska socialtjänsten verka för att barn ska få växa upp under 

trygga och goda förhållanden, det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn 

som behöver samhällets skydd får det stöd och den hjälp som de behöver (Hinderberg, 1999). 

Trots detta och trots att forskning tydligt visar hur barns situation kan förbättras och vilka de 

olika problem och svårigheter som barn till föräldrar med psykisk ohälsa har eller kan få, 

fortsätter de att fara illa. Vad beror detta på? 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare tillgodogör sig 

kunskap om hur barns liv kan gestalta sig då en eller bägge föräldrarna lider av allvarlig 

psykisk ohälsa och hur denna kunskap används i det professionella arbetet med dessa familjer.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

1. Hur har socialsekreterare tillägnat sig kunskap om barn som växer upp med föräldrar 

som är psykiskt sjuka? 

2. Vilken kunskap använder socialsekreterare sig av, när de arbetar med barn som 

växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa? 

 

Eftersom forskningen är begränsad inom detta specifika område har den här studien en 

explorativ karaktär, det vill säga den har en förundersökande karaktär. Vi vill därför med en 

begränsad kvalitativ studie med kvantitativa inslag få en grundläggande uppfattning om hur 

det ser ut inom det ovan beskrivna området. 
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1.4 Begrepp 

För att det ska vara lättare för läsaren att följa med i texten, kommer vi att förtydliga en del 

begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. Med förälder menar vi en eller bägge föräldrarna 

och med barn menar vi alla som är under 18 år. Begreppet psykisk sjukdom används i 

uppsatsen synonymt med psykisk ohälsa. Schizofrena symtom innebär vaneföreställningar, 

viljelöshet, känslomässig utslätning, hallucinationer, osammanhängande tal och avvikande 

rörelser (Allgulander, 2005).    

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att gälla barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar och inte 

till barn som far illa av andra orsaker. Då studiens syfte har varit att ta reda på socialsekretares 

kunskaper, valde vi att intervjua socialsekreterare som arbetar med utredningar gällande barn 

och ungdomar som befaras fara illa på grund av förälders psykiska ohälsa. Studien handlar om 

socialsekreterare i Sverige. 

 

1.6 Arbetets disposition 

Förutom detta inledande kapitel, kommer vi i kapitel två att presentera en del tidigare 

forskning utifrån socialsekreterares kunskapsbildning, vilka kunskapskällor som de upplever 

är viktiga och vilka kunskaper de använder. Den teoretiska referensram som vi valt att utgå 

ifrån i vår studie presenteras i detta kapitel. 

 

 I kapitel tre beskriver vi vilka metoder som vi utgått ifrån när vi designade vår undersökning, 

och de etiska övervägandena. Vi ger även i detta kapitel en beskrivning av hur våra intervjuer 

gick till och hur vi valde våra respondenter. I slutet av kapitlet beskrivs kort hur vi delat upp 

olika arbetsuppgifter. I kapitel fyra analyseras och redovisas resultatet av det empiriska 

resultatet. I kapitel fem, det sista kapitlet, för vi en diskussion som baseras på denna studies 

tidigare kapitel.  

 

2.  KUNSKAPSBILDNING I SOCIALT ARBETE 
      – en teoretisk referensram 

”När föräldrar sviker eller inte mäktar med är barn helt utlämnade till andra vuxna. Vi har alla 

ett moraliskt ansvar att gripa in och stötta de barn som behöver det. Socialtjänsten har dock ett 

lagstadgat yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 

behöver.” (Rädda Barnen, 2006, s. 10). Men uppenbart är att socialtjänsten inte alltid har den 
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tid, personal, kompetens och de resurser som krävs för att kunna möta alla de barn och 

ungdomar som är i behov av samhällets vård och stöd. 

 

”Enligt FNs konvention om barns rättigheter ska konventionsstaterna se till att varje barn får 

sina rättigheter tillgodosedda. Konventionens fyra grundprinciper slår fast att:   

– alla barn ska tillförsäkras samma rättigheter, det vill säga barnet ska skyddas mot alla 

former av diskriminering.  

– barnets bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

– varje barn har rätt till liv och utveckling. 

– barnet har rätt att påverka sin egen situation. 

Barnkonventionen säger också att barnet har rätt till skydd mot alla former av våld, 

övergrepp, vanvård och försummelse. Sverige och andra länder som ratificerat konventionen, 

ska vidta lämpliga åtgärder till skydd för barnet. Där slås även fast att ett land är skyldig att 

till det yttersta av sina tillgängliga resurser vidta åtgärder för att garantera barnets rättigheter” 

(Rädda Barnen, 2006, s.10).  

 

2.1 Kunskapens former 

Vi har valt att använda delar av Nordlanders akademiska avhandling ”Mellan kunskap och 

handling” (2006), som denna studies teoretiska referensram. De delar som vi ansåg vara 

användbara i studien är dels det som presenteras i detta stycke om tre olika former av kunskap 

och dels kapitel 2.3 som handlar om fyra olika kategorier av kunskapsanvändning.  

 

Vetenskaplig – teoretisk kunskap  

Nordlander (2006) menar att det finns två olika synsätt att se på kunskapsanvändning, den ena 

är att man i sin profession som socialsekreterare ska kunna tillgodogöra och använda sig av 

kunskaper utifrån teorier och vetenskap i sitt praktiska arbete. Endast den egna erfarenhet kan 

inte betraktas som kunskap eftersom den inte grundar sig på de vetenskapliga metoderna. Det 

andra synsättet är yrkespraktik i det sociala arbetet vilket menar att socialsekreterarna kan 

använda sig av den praktiska yrkeserfarenheten trots att vetenskap och forskning inte alltid 

finns representerad.  

 

Nordlander (2006) berättar vidare om två olika studier som beskriver hur socialsekreterarna 

använder sig av teorier i det sociala arbetet. Den ena studien menar att socialsekreterarna 

förändrar den befintliga teoribildningen så den passar in i deras verklighet.  Den andra studien 
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menar att socialsekreterarna mycket väl är medveten om hur teorierna påverkar 

genomförandet i det sociala arbetet. 

 
Praktisk produktiv kunskap 

Då man som socialsekreteraren ofta ställs inför nya situationer som inte alltid ser lika ut som 

tidigare erfarenheter, är förmåga till reflektion en viktig egenskap. För att kunna använda sig 

av reflektion i sitt arbete är praktisk erfarenhet en förutsättning, man har då förmågan att se 

vilka utgångspunkterna är för att använda sig av rätt tillvägagångssätt. Eftersom man i den här 

kategorin av kunskap ser på det färdiga resultatet mer än processen i sig själv så måste 

socialsekreteraren använda sig av en handlingsfrihet, en vilja och en medvetenhet 

(Nordlander, 2006). 

 

Praktisk klokhet  

En ytterligare kunskapsform är den praktiska klokheten. Den här kunskapsformen presenteras 

som den sociala och etiska kunskapen utifrån en etisk dimension, där vikten ligger på hur 

socialsekreterarna handlar utifrån förståelsen vad som är bäst för människligheten. 

Socialsekreteraren har som utgångspunkt att göra det som är bra för individen under 

utredningens gång, vilket resultatet blir saknar betydelse (Nordlander, 2006).  

 

2.2 Kunskapskällor 

I en rapport som handlar om socialsekreterare och hur de utvecklar sin yrkeskunskap är 

Tydén, Josefsson och Messing (2000), författare till, Socialsekreterare och kunskapsbildning. 

Rapporten gjordes på uppdrag av regeringen och i samråd med vissa intressenter för att 

utarbeta ett förslag till program för nationellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 

Rapporten är ett fristående bidrag till forskningen om kunskapsprocessen inom socialtjänsten. 

Syftet med rapporten var att förtydliga hur socialsekreterare söker information och framförallt 

då från vetenskapligt håll, man ville även öka förståelsen för kunskapsbildningsprocessen.  

Rapportens resultat var att både socialsekreterares förhållningssätt som kunskapsbehov beror 

på om de är erfarna eller om de är nybörjare i yrket, det är även upp till enskilda 

socialsekreterare om de vill utveckla sitt kunnande. Angående olika informationskällor som 

socialsekreterare anser vara viktiga i det dagliga arbetet var egen livserfarenhet, kollegors 

erfarenhet och klienterna. När det gäller utbildning och forskning tyckte socialsekreterarna att 

grundutbildningen var viktigast. Man upplevde dock att olika kunskaper som man hade fått 

genom vidareutbildning var svåra att integrera i det dagliga arbetet. Gällande forskning så 
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visade det sig bara i enstaka fall att socialarbetarna använde sig av detta inom sitt område. I 

rapporten framkommer det att trots allt fanns ett intresse av att använda sig av forskning, men 

att tiden inte räckte till för att söka och läsa in sig på forskningsresultat. En intressant slutsats 

som man gjorde i rapporten var att socialsekreterare anser forskning som ”extra fint”, det 

förklarar man med att forskning och praktik lever i skilda världar och att de två inte gärna 

möts. Man pekar även på i rapporten att det bland socialarbetarna finns ett dåligt 

självförtroende och att de även har en känsla av underlägsenhet i förhållande till forskarna.  

 

De källor till kunskap som socialsekreterare bedömer som viktiga i sitt yrkesutövande finns 

beskrivet i Nordlanders (2006) avhandling. Där presenteras åtta olika kunskapskällor, dessa 

är: personlig erfarenhet, praktisk erfarenhet, mastersutbildning, grundutbildning, kollegor, 

ledning, föreläsningar och böcker/artiklar. Den kunskapskälla som för socialsekreterare var 

den viktigaste, för arbetets genomförande var praktisk erfarenhet, sedan kom 

grundutbildningen och kollegors erfarenhet. Socialarbetarna fick också svara på vilket sätt de 

olika kunskapskällorna användes i arbetet. Man delade in svaren i två variabler: direkt 

praktisk erfarenhet och konceptuell nytta (dvs. förståelsen för ett visst fenomen). Den 

kunskapskälla som socialsekreterarna sade sig ha den största praktiska användbarheten av var 

den praktiska erfarenheten, och det som mest gynnade socialsekreterarens förståelse för det 

fenomen hon arbetade med hade man fått sin från utbildningen. De formella kunskaperna 

bedömdes gynna den konceptuella förståelsen och de praktiska kunskaperna ansågs gynna den 

praktiska användbarheten.  

 

2.3 Kunskapsanvändning  

Nordlander (2006) definierar fyra olika kategorier av kunskapsanvändning som förekommer i 

det praktiska sociala arbetet. Kategorierna är teoretisk reflektion, normativ 

kunskapsanvändning, återhållsam kunskapsredogörelse och kunskapsanvändning utifrån 

instrumentell kunskap.  

 

Kunskapsanvändning utifrån teoretisk reflektion 

Förhållningssättet som socialsekreterarna använder sig av i den här kategorin är ett reflektivt 

förhållningssätt, de varken styrs eller använder sig av några uttalade teorier men resonerar på 

ett teoriliknande sätt. Slutsatser som dras och som de använder sig av i bedömningen utgår 

från hur situationen ser ut kring individen.  
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Normativ kunskapsanvändning  

Socialsekreterarna utgår från ett ställningstagande som överensstämmer med samhällets 

normer och värderingar. Utifrån dessa värderingar och normer fokuseras det på klientens 

felaktigheter i dennes beteende. De använder sig inte av en sin egen yrkeserfarenhet eller 

vetenskaplig kunskap i sina bedömningar i den här kategorin. 

 

Återhållsam kunskapsredogörelse 

Socialsekreterarna redogör noggrant för hur det ser ut kring individens situation och använder 

sig sen av den förklaringen i sina beslut, socialsekreteraren visar inte sitt ställningstagande i 

den här kategorin. Kunskaper som bärs med sen tidigare är socialsekreteraren återhållsam 

med, naturligtvis används tidigare kunskap men det redogörs inte i arbetet hur den används. 

 

Instrumentell kunskapsanvändning  

Socialsekreterare som använder sig av den här kunskapen utgår inte från den situation som 

råder just nu utan fokus riktar sig på kommande beslut och hur situationer kommer att se ut i 

framtiden. I den här kategorin är det viktigt med delmål och det slutgiltiga målet. 

 

2.4 Synen på kunskap  

Bergmark och Lundström (2000), har undersökt socialarbetarnas kunskaper och kunskapssyn 

inom socialtjänsten. Totalt 412 stycken socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen 

deltog i studien. Frågor som besvarades handlade om vilken litteratur och tidskrifter de läste,  

vilka kurser de gått, vad deras utbildning bestod av, vilka kunskaper de efterfrågade samt hur 

de ser på sin egen kunskap. Det man kom fram till var att den teoretiska kunskapen inte 

användes så ofta då hälften av socialsekreterarna i undersökningsgruppen ansåg att 

yrkeserfarenhet var den viktigaste källan till kunskap. Därefter använde sig socialsekreterarna 

sig av kunskapskällorna utbildning och kunskap från arbetskamraterna.  

 

En av de få kunskapskällor som socialarbetarna använder sig av i sitt kunskapssökande är 

Akademikerförbundet SSR facktidning ”Socionomen” som sjuttio procent av socialarbetarna 

läser tillfälligt eller regelbundet. Tidningen publicerar vetenskapliga artiklar, vilket innebär att 

de som läser ”Socionomen” regelbundet får på så sätt tillgång till aktuell forskning. Man 

konstaterar i studien att de som arbetar med barnavård läser mer av de vetenskapliga 

tidskrifterna än andra som arbetar inom individ- och familjeomsorgen (Bergmark och 

Lundström, 2000).  
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Bergmark och Lundström (2000) har även i sin studie tittat på; vad det kan bero på att så få 

inom socialtjänsten är kunskapsaktiva? Man kom fram till att det är relativt få, en fjärdedel av 

socialarbetarna på individ- och familjeomsorgen som är kunskapsaktiva, det vill säga de som 

hämtar in kunskaper inom sitt eget yrkesområde på eget initiativ. Socionomutbildningen har 

ett ansvar att lära studenterna att ta till sig vetenskaplig kunskap, trots detta visar det sig att de 

som har arbetat länge är mer kunskapsaktiva än de yngre nyutexaminerade socionomerna. 

Forskningen har ett ansvar för att sprida sina upptäckter och göra dessa tillgängliga. Det visar 

sig inte fungera då majoriteten av socialarbetarna inte känner till de vetenskapliga tidskrifter 

som publiceras inom deras område. Då inte individ- och familjeomsorgen hjälper till att 

stimulera till självständig kunskapsinhämtning läggs ett stort ansvar på socialarbetarna själva 

att ta reda på vad som händer inom forskningen. Ett hinder för socialarbetarna att hämta in 

kunskaper beror på den höga arbetsbelastningen vilket är organisationens ansvar. Det 

resulterar som studien visar att teoretisk kunskap inte värderas högt av socialarbetarna.  

 

3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1 Val av metod  

Vårt intresse riktas mot enskilda socialsekreterare som arbetar med barn som växer upp med 

psykiskt sjuka föräldrar, vi vill få en inblick i deras arbetsvardag, utifrån deras upplevelser av 

kunskapsinhämtning och kunskapsanvändning inom detta område. Vår studie bygger både på ett 

kvalitativt och på ett kvantitativt perspektiv. Den kvalitativa delen utgör en studie med 

intervjuer utifrån en intervjuguide (se bilaga 2), den kvantitativa delen består av en enkät (se 

bilaga 1). Vi ansåg att den kvalitativa delen kunde ge oss ett djup och en helhetsbild av det vi 

avsåg att undersöka (Kvale, 1997). Då vi även ville få en överblick och upptäcka mönster 

över hur man ser på dessa kunskapsområden, valdes även ett kvantitativt inslag till studien.  

 

Det kvalitativa perspektivet handlar om att få en helhetsbild och förståelse av den mening, 

process och sammanhang som detta handlar om. Att se till innebörden eller meningen innebär 

hur socialsekreteraren tolkar och förstår de här familjernas situation. Processer handlar om hur 

socialsekreterare skildrar händelser och skeenden. Kontexten handlar om hur man förstår 

människorna som man arbetar med i sitt sammanhang (Kvale, 1997). Vi ser den kvantitativa 

forskningen som ett komplement till det kvalitativa forskningsperspektivet. Den kvantitativa 

delen med enkäten som var kopplad till korta fallbeskrivningar (se bilaga 2) gav oss en 

överblick och ett mönster över kunskapsläget som vi sedan kunde använda till en fördjupning 
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i den kvalitativa delen, där vi mer ville diskutera hur upplevelser ser ut omkring processerna 

när det gäller kunskapsinhämtning och kunskapsanvändning.  

 

Vår ambition är att göra en analys av några få socialsekreterares upplevelser, som skall leda 

till en förståelse av det kunskapsinnehåll och den kunskapsanvändning som sker i dessa typer 

av ärenden (analytisk generalisering). Självklart innebär inte detta att dessa socialsekreterares 

erfarenheter kan generaliseras, men man kan tänka sig att den här typen av studier kan 

avtäcka mönster eller kunskaper som också kan tänka sig att gälla andra socialsekreterare 

(Kvale, 1997). 

 

3.2 Urval av respondenter 

I all forskning måste avvägning göras över hur studiens ambitioner och syfte kan matchas i 

förhållande till tillgänglig tid och resurser (Kvale, 1997). Utifrån våra förutsättningar och med 

hänvisning till den begränsade tid vi har haft till vårt förfogande inom ramen för den här C-

uppsatsen anser vi att det var rimligt att intervjua fyra personer.  

 

Urvalet av respondenter är ett strategiskt urval. Samtliga socialsekreterare arbetar på 

socialkontor och utredningsenheten, och arbetar bland annat med ärenden som rör barn som 

växer upp med psykiskt sjuk förälder. Respondenterna är två kvinnor och två män, åldrarna 

varierar mellan cirka 25 år till cirka 55 år. Samtliga har socionomexamen i grunden, två av 

dem har arbetat kortare tid och två har många års erfarenhet av det sociala arbetet. En av dem 

har en lång erfarenhet från psykiatrin bakom sig, de övriga tre har inte de erfarenheterna. 

Socialkontoren som våra respondenter arbetar på tillhör kommuner som till invånarantalet är 

mellan 27 000 och 37 000. Antalet socialsekreterare på respektive enheters arbetsplatser 

består av sammanlagt sju personer på det ena kontoret och nio personer på det andra. Samtliga 

intervjuer skedde på respektive socialkontor.  

 

3.3 Genomförandet av intervjuerna  

Samtliga respondenter tackade via telefon ja till deltagande vid första kontakten. Vid denna 

första kontakt informerades intervjupersonerna om studiens syfte och hur våra kontakter i 

samband med de två olika momenten skulle genomföras.  
  

I det första momentet skickades till varje respondent via mail, en enkät med två korta 

fallbeskrivningar (som vi hädanefter kallar vinjett) som berör barn som växer upp med 
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psykiskt sjuka föräldrar. Vinjetter är korta historier som beskriver ett skeende eller en 

situation som är karakteristisk (Jergeby, 2007). För att vinjetterna skulle upplevas som 

trovärdiga utgick vi från en fallbeskrivning som utformats av en socialsekretare som arbetar 

med ärenden där en förälder har psykisk ohälsa. Enkäten sändes tillbaka till oss av 

intervjupersonerna via mail. Enkäten bestod av elva strukturerade frågor, samtliga frågor 

utgick från vinjetterna. Enkäten sammanställdes för att sedan användas som underlag inför 

intervjun. Den sammanställning och analys som gjordes utifrån enkätsvaren begränsar sig till 

frekvenstabeller.  
 
 

Det andra momentet bestod av en intervju, och i den användes halvstrukturerade frågor, som 

innebär att den förberedda intervjumanualen inte följs till punkt och pricka men ändå finns 

med som stöd för att intervjun ska hålla sig inom den ram som var relevant för att uppnå 

studiens syfte (Kvale, 1997).   Dessa frågor utgick från vinjetterna och från de olika svar som 

angetts i enkäten. Vi turades om att intervjua och att vara bisittare vid varje tillfälle, 

Bisittarens uppgift var att utveckla och hjälpa intervjuaren att få en större 

hantverksskicklighet. Under analysen har den som varit bisittare fungerat som medtolkare till 

intervjun. Under intervjun bad vi socialsekreteraren att gå tillbaka till vinjetterna och 

reflektera över dessa, och på så sätt blev vinjetterna ett verktyg i intervjuprocessen. Varje 

intervju tog mellan 35 och 50 minuter. Vår strävan var att under intervjuerna hålla frågorna så 

lika som möjligt i samtliga intervjuer.   

 

Under intervjun användes bandspelare, detta för att det empiriska materialet så småningom 

skulle bli mer exakt nedskrivet och för att vi lättare skulle hålla rätt fokus på det som sades 

under intervjuerna.  Inga enskilda ärenden diskuterades då vi utgick från de givna vinjetterna.  

  

Efter att ha spelat in intervjuerna på ljudband, översattes de från talspråk till skriftspråk. 

Initialt skrevs intervjuerna ner ordagrant, förutom alltför många svordomar men inklusive 

hummanden, skratt och pauser. Därefter reducerades utskrifterna så att pauser, skratt och 

hummanden avlägsnades, detta för att göra utskrifterna mer lättlästa. Intervjupersonerna 

erbjöds i samband med intervjuerna att ta del av det utskrivna materialet. Samtliga avböjde, 

men däremot ville de ta del av det färdiga materialet. 

I analysen av den kvalitativa intervjun använde vi oss av tekniken meningskategorisering, där 

det insamlade materialet från intervjuerna följde en uppbyggnad av olika teman som gjorde 

det lättare att analysera. Meningskategorisering går ut på att intervjumaterialet delas upp och 
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kodas i olika kategorier. Kategorierna kan vara förberedda innan intervjuerna genomförs eller 

växa fram under analysens gång (Kvale, 1997). I vårt fall växte kategorierna fram under 

inläsandet av tidigare forskning och vår teoretiska referensram. Kategorierna som vi valde att 

dela in intervjutexterna i var: Vilka olika kunskapsformer använder socialsekreterare sig av? 

Vilka är socialsekreterarnas kunskapskällor och hur använder de sin kunskap? Syftet med de 

olika kategorierna var att genom våra analyser beskriva hur/vad/vilka kunskaper 

socialsekreterarna använder sig av utifrån våra frågeställningar.  

 

Även i en sådan här typ av studier, studier som inte berör enskilda klienter är det ändå viktigt 

att göra etiska överväganden. I enkäten har respondenten informerats om undersökningens 

generella syfte och att intervjupersonernas deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Före varje intervju har intervjupersonerna informerats om hur 

undersökningen ska gå till, det vill säga att frågorna utgår från vinjetterna, och vi beskrev 

även för samtliga meningen med att vi var två intervjuare. Intervjupersonerna fick även 

vinjetterna på nytt vid intervjutillfället. Vi frågade samtliga respondenter före varje 

intervjutillfälle om de samtyckte till att vi använde oss av bandspelare under intervjun.   

 

Alla uppgifter som kan tänkas kopplas samman med intervjupersonerna har under studiens 

genomförande förvarats på ett sådant sätt att utomstående inte kunnat ha tillgång till dem. 

Redovisningen av undersökningen framställs på ett sådant sätt att informanterna inte kan 

identifieras, vilket innebär att namn samt personliga uppgifter ändrats, dock inte på ett sådant 

sätt att innehållet avsevärt förändrats. 

 

3.4 Arbetsfördelning 

De delar som vi arbetat gemensamt med är konstruktionen av enkäten och vinjetterna, även 

intervjuguiden och den teoretiska referensram som vi slutligen kom att använda har vi 

gemensamt arbetat oss igenom. Arbetet som vi sedan delat upp mellan oss är, resultat och 

analysdelen som Carina har haft huvudansvaret för, och för metoddelen, tidigare forskning 

och inledningen har Pia haft ansvar för. Trots våra olika ansvarsområden har vi gemensamt 

gått igenom hela arbetet flera gånger innan vi ansåg oss färdiga.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Inledning 

Den verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten ställer stora krav på kompetens, framförallt 

när man arbetar med insatser som kan ha avgörande förändringar enskilda människors liv. Ett 

av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med familjer där barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa. Uppdraget att utreda, besluta om och följa upp insatser som rör barn och unga 

som växer upp med psykisk sjuka föräldrar kräver särskilda kunskaper.  

 

I detta kapitel bearbetas och analyseras empirin utifrån vårt syfte och frågeställningar med 

hjälp av tidigare forskning och de valda teoretiska referensramarna som tidigare beskrivits. Vi 

anser detta kan ge förståelse för den insamlade empirin.  Efter vinjetterna nedan inleds 

kapitlet med en presentation av respondenterna och deras självskattning om kunskap. 

 

För att helhetsbilden i analysen och citaten ska bli tydligare för läsaren, presenteras de två 

olika vinjetterna som legat till grund för intervjuerna.  

Vinjett 1  

Kuratorn på ungdomsmottagningen kontaktar socialtjänsten då hon känner en stor oro för Linda 
12 år. Linda har skärsår på armarna och har beskrivit för kuratorn att hon inte orkar längre på 
grund av situationen hemma. Socialtjänsten inleder utredning och här framkommer att Linda har 
psykiska problem med inåtvänd ilska och suicidtankar. Dessutom är Linda är mobbad i skolan, 
har även läs och skrivsårigheter och saknar kompisar.  
 
Lindas familj består av pappa Göran 36 år, mamma Gunilla 32 år. Gunilla har diagnosen 
schizofreni, Göran har börjat dricka mer och mer sprit och är periodvis deprimerad. Göran har 
varit aggressiv mot Gunilla och hon har vid ett flertal tillfällen anmält honom till polisen. En 
gång har han blivit dömd för misshandel. Familjens nätverk består av mormor och morfar, de 
försöker att hjälpa familjen men i perioder drar de sig undan då de inte orkar med. På grund av 
sin sjukdom vaknar Gunilla ofta på natten då hon hör röster. Hon väcker då Linda och vill 
diskutera med henne vad rösterna säger. Linda blir involverad i moderns problematik vilket 
påverkar Linda negativt. Trots att Linda visar tydliga tecken på att hon mår dåligt uppfattar inte 
Gunilla hennes behov. Tvärtom, kan Gunilla då hon känner sig oförrättad anklaga Linda för att 
ljuga eller vilja henne illa.  

 
Vinjett 2 

I en anmälan från skola/dagis uppger personalen att man upplever en stor oro för barnen Alva 5 
år och Lucas 8 år. I anmälan beskrivs att barnen är dåligt klädda och att hygienen är bristande. 
Lucas har svårt att följa med i skolarbetet och är ofta mycket trött. På dagis har man 
uppmärksammat att Alva är starkt utåtagerande och hamnar ofta i konflikter och slagsmål med 
andra barn. 
 
Barnens mamma Eva är 34 år och lever ensam med barnen. Eva har haft långvarig kontakt med 
psykiatrin och har vårdats på psykiatrisk avdelning, men inte med tvång. Eva har en 
personlighetsstörning och är tidvis deprimerad. Hon har vid ett par tillfällen gjort suicidförsök. 
Enligt psykiatriutlåtande har Eva inte någon insikt i sin sjukdom. Eva har stora problem med 
relationer, hon lever i förvissning om att hennes tankar är de rätta, även om verkligheten ser 
annorlunda ut. Eva isolerar sig med barnen, hon ”äger” sin familj. Barnen tillåts inte att träffa 
släkt eller kompisar, någon kontakt med barnens pappor förekommer inte.  
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4.2 Presentation av respondenterna 

Här presenteras intervjupersonernas kunskapsbakgrund och allmänna bakgrundsfaktorer lite 

närmare. Vi använder oss av fingerade namn för att skydda de medverkandes identitet.  

 

Lillemor: 

Som grundutbildning har Lillemor socionomexamen som hon tog år 1982, och lärosätet var 

högskolan i Östersund. Hon har arbetat i tjugofem år inom socialt arbete, nio år med 

utredningsärenden på barn- och familjeenheten inom socialtjänsten. Tidigare arbetade hon på 

missbruksenheten med vuxna som hade psykisk ohälsa. 

 

Olle: 

Olle har socionomexamen som han tog på universitetet i Umeå år 1995. Han har arbetat i tolv 

år inom socialt arbete, sju år med utredningsärenden på barn- och familjeenheten inom 

socialtjänsten. Olle har ingen yrkeserfarenhet av psykiatri men han önskar att han kunde få 

mer kunskap om föräldrar med psykisk ohälsa för att lättare kunna bemöta barnen. 

 

Agnes: 

År 2006 tog Agnes socionomexamen på universitet i Stockholm. Hon har arbetat i två år med 

på barn- och familjeenheten inom socialtjänsten med utredningsärenden. Agnes har en 

tidigare erfarenhet av psykiatri då hon arbetat under sommarlov med barn och ungdomar som 

hade föräldrar med psykisk ohälsa.   

 

Gösta: 

I Östersund år 1991 tog Gösta sin socionomexamen. Han har arbetat i tjugosju år inom socialt 

arbete varav tio år inom psykiatrin, där han byggde upp en verksamhet kring missbrukare med 

psykisk ohälsa. På barn- och familjeenheten inom socialtjänsten har han arbetat i sjutton år 

med utredningsärenden på barn. 

 
 
4.3 Socialsekreterarnas kunskaper  
Självskattning av kunskaper 

I enkäten som respondenterna tilldelades skattade de sin kunskap kring barns behov, barns 

livsbetingelser, förälders psykiska ohälsa och sviktande föräldraförmåga.  Bedömningen låg 

på en skala mellan 1 – 5, där 1 motsvarade ingen kunskap, 3 innebär sviktande kunskap och 5 
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mycket kunskap. En sammanställning av respondenternas egen skattning av kunskaper 

presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1 Socialsekreterarnas självskattning av kunskaper  

 
 Lillemor Olle Agnes Gösta 
 
Barns behov 

 

 
4 

 
4 

 
3 

 
5 

 
Barns livsbetingelser 

 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
Förälders psykiska ohälsa 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
5 

 
Sviktande föräldraförmåga 

 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 

Sammanfattningsvis skattar respondenterna sin kunskap högst kring barns behov. Det mest 

utmärkande är att samtliga, förutom Gösta, skattar sin kunskap om psykisk ohälsa till en trea, 

det vill säga deras kunskap om detta är sviktande. Tabellen visar att socialsekreterares 

kunskap om förälders psykiska ohälsa skattas lågt. Trots den relativt låga skattningen på 

förälders psykiska ohälsa, anser respondenterna att deras kunskap är större när det handlar om 

barns behov och barns livsbetingelser. 

 

Lillemor bedömer sina kunskaper till övervägande treor, vilket tyder på att hon känner sig 

osäker i arbetet med barn till föräldrar med psykisk ohälsa. I arbetet kring barns behov känner 

hon sig mer trygg då hon skattar sin kunskap till en fyra. Även om Lillemor har erfarenhet av 

utredningsarbete med barn och familj, är hennes kunskaper kring barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa sviktande.  

 

Olle har lång yrkeserfarenhet inom barn- och familjeenheten vilket gör att han känner sig 

ganska säker i arbetet med bedömning av barns behov och barns livsbetingelser, där han 

skattat sin kunskap till en fyra. Olle har ingen erfarenhet i arbetet med föräldrar med psykisk 

ohälsa därför känner han sig mindre säker kring frågor som berör psykisk ohälsa och 

sviktande föräldraförmåga där han skattat sina kunskaper till en trea.  

 

Agnes som inte har arbetat länge inom barn- och familjeenheten, speglas i tabellen där hon 

har värderat sin kunskap till flest treor. När det gäller barns livsbetingelser har hon skattat 
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kunskapen till en fyra vilket kan bero på att hon under korta perioder arbetat inom psykiatrin 

och fått erfarenheten därifrån.  

 

Göstas skattning av kunskap avviker från de övriga respondenternas skattningar. Han skattar 

sin kunskap till fem gällande barns behov och psykisk ohälsa, värdet på barns livsbetingelser 

och sviktande föräldraförmåga är fyror. Den höga skattningen beror på att Gösta har en lång 

erfarenhet från både psykiatri och utredningsenheten. Han känner sig kunskapsmässigt säker i 

sin roll som socialsekreterare när han bedömer ärenden. 

                    
 

4.4 Kunskapskällor  

De olika kunskapskällor som presenteras i tabellen är de primära källorna som respondenterna 

uppger i enkäten att de använder sig av, när de bedömer ärenden gällande barn till psykiskt 

sjuka föräldrar. Kunskapskällorna är yrkeserfarenhet, egen reflektion, teorianvändning, 

forskning, utbildning, annan profession och litteratur. 

 

Utifrån intervjun med respondenterna har vi sammanställt en tabell. Det som presenteras i 

denna är vilka kunskapskällor respondenterna uppfattar att de använder sig av i sina 

bedömningar, när det gäller barns behov, barns livsbetingelser, föräldrars psykiska ohälsa och 

sviktande föräldraförmåga.  

Tabell 2 Visar socialsekreterarnas användning av kunskapskällor 

  
 Lillemor Olle Agnes Gösta  

 
Barns behov 
 

 
Yrkeserfarenhet 
Egen reflektion 
Utbildning  
Handledning  
 

 
Yrkeserfarenhet 
Egen reflektion 
Annan profession 
Litteratur  
Teorianvändning 
Forskning  
 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning 
Litteratur 
 

 
Yrkeserfarenhet  
Utbildning  
Handledning  
Litteratur 
Teorianvändning 
 

 
Barns livsbetingelser  

 
Yrkeserfarenhet 
Egen reflektion 
Annan profession 
Utbildning 
Handledning  
Teorianvändning 

 
Yrkeserfarenhet 
Egen reflektion  
Annan profession 
Litteratur  
Teorianvändning 
Forskning  
 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning 
Egen reflektion 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning  
Handledning  
Litteratur 
Teorianvändning 
 

 
Förälders psykiska ohälsa 
 

 
Yrkeserfarenhet 
Andra professioner  
Handledning  
 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning  
Annan profession 
Litteratur 

 
Yrkeserfarenhet 
Utbildning 
Handledning 
Litteratur 
Teori användning 
 

 
Sviktande föräldraförmåga 

 
Yrkes erfarenhet 
Egen reflektion 

 
Yrkeserfarenhet 
Egen reflektion 

 
Yrkeserfarenhet 
 

 
Yrkeserfarenhet 
Forskning 
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De kunskaper som anses ha störst relevans för arbetsuppgifternas genomförande är yrkes 

erfarenhet, utbildning och egen reflektion. Kunskapskällor som anses ha liten betydelse för 

arbetsuppgiftens genomförande är annan profession och forskning. Utmärkande för denna 

tabell är att respondenterna använder sig av få kunskapskällor när det gäller sviktande 

föräldraförmåga.  

 

Yrkeserfarenhet är kunskapskällan som Lillemor använder sig mest av, vilket är naturligt 

eftersom hon har många års arbete inom socialt arbete. Därefter kommer kunskapskällan egen 

reflektion som Lillemor anser vara viktig. Hon berättar i intervjun att hon alltid reflekterar 

med sig själv kring problematiken i arbetet med barn och deras familjer. Lillemor har 

socionomutbildning som hon anser sig ha hjälp av i bedömningen av barns behov och 

livsbetingelser. Handledning tycker hon är bra för där kan man diskutera kring olika 

teoretiska begrepp som är viktiga att kunna använda sig av i ärendearbetet. Det finns en 

osäkerhet kring psykisk ohälsa vilket gör att hon tar hjälp av andra professioner som kan vara 

vuxenpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri.  

 

De kunskapskällor som Olle använder sig mest av är yrkeserfarenhet och egen reflektion. Han 

har en relativt lång yrkeserfarenhet på barn- och familjenheten. Olle berättar i intervjun att 

han reflekterar ofta med sig själv, och anser att detta är en nödvändig kunskapskälla i arbetet 

med barnen och deras föräldrar. Att använda sig av annan profession i arbetet anser Olle vara 

viktigt för att kunna skapa sig en helhetsbild av familjesituationen. Om Olle saknar kunskap 

inom ett område inhämtar han den via litteratur, teorianvändning eller forskning. Olle 

använder sig av flest kunskapskällor i de områden som han känner sig trygg i och minst från 

de kunskapskällor där han känner sig osäker. 

 

Agnes kunskapskällor som hon använder sig mest av är yrkeserfarenhet, utbildning och 

därefter använder hon annan profession och litteratur. Agnes säger i intervjun att det är 

skillnad på vad hon anser är viktigt och hur det egentligen är i verkligheten. Hon menar att i 

verkligheten är det forskning som används minst och kunskapskällor man använder sig av 

mest är grundutbildning och yrkeserfarenhet vilket stämmer överens med hennes användning 

av kunskapskällor. Agnes har inte använt sig av många kunskapskällor och känner sig osäker 

inom många områden vilket kan beror på att hon inte har en lång yrkeserfarenhet. Trots att 

Agnes är relativt nyutbildad använder hon sig inte av kunskapskällorna forskning och teori. 
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Gösta skiljer sig från de andra respondenterna då han använder sig av många kunskapskällor, 

bland annat återkommer användandet av teorier och forskning i hans bedömningar. Gösta har 

en lång yrkeserfarenhet inom psykiatrin och erfarenhet av utredningsärenden, vilket speglar 

hans goda kunskaper inom alla områden; han förstår vikten av att integrera teorier i det 

sociala arbetet. Gösta är trygg i sin roll som socialsekreterare.  

 

4.5 Hur socialsekreterare använder kunskapskällor 

För att introducera läsaren vilka kunskapskällor respondenterna använder sig av i sina 

bedömningar av ärenden har citat från intervjuerna används. Vi har delat in respondenternas 

primära kunskapskällor utifrån våra teoretiska referensramar i två kategorier. Den första 

kategorin är den formella kunskaperna som är vetenskaplig teoretisk kunskap vilket handlar 

om utbildning, teorianvändning och praktik. Den andra kategorin handlar om den praktiska 

kunskapen som är praktisk produktiv kunskap och praktisk klokhet där egen reflektion, 

yrkeserfarenhet, andra professioner och handledning ingår (Nordlander, 2006).  

 

Utbildning 

Nordlander (2006) menar att socialsekreterare i sin profession bör kunna tillgodogöra och 

använda sig av kunskaper utifrån teorier och vetenskap. Socialsekreterarna har kunskaper som 

de bär med sig från grundutbildningen, men de upplever att det är svårt att peka på vilken 

kunskap de använder sig av i utredningarna. Vilket överensstämde i intervjun med våra 

respondenter. 

 

Forskningen har ett ansvar för att sprida sina upptäckter och göra dessa tillgängliga. Trots 

detta känner inte socialsekreterarna till de vetenskapliga tidskrifter som finns inom deras 

områden (Bergmark & Lundström, 2000). 

 

Så här säger Lillemor, hon upplever att hon saknar kunskap inom området, barn till föräldrar 

med psykisk ohälsa. 

 
 
”Vi får ingenting med oss från skolan när det gäller att se barn och deras 
relationer till vuxna. Det skulle vara bra med vidareutbildning eftersom det 
är så länge sen jag gick socionomutbildningen. Det skulle vara bra med mer 
handsfasta kunskaper, det tycker jag att det var dåligt med i utbildningen, 
det skulle vara lite mer konkret. Det mesta har jag nog lärt mig själv” 
Lillemor 
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Lillemor har tidigare nämnt att hon känner en kunskapsmässig osäkerhet i arbetet med barn 

till föräldrar med psykisk ohälsa vilket kan bero på att hon inte fått den utbildning som behövs 

inom området. Man kan urskilja i tidigare tabeller att Lillemor inte skattar sina kunskaper 

högre än vad Agnes gör, detta trots att Lillemor har mycket längre yrkeserfarenhet än vad 

Agnes har. Den veteskapliga ansatsen fattas i hennes kunskapskällor, vilket kan göra att hon 

upplever sig själv som självlärd.  

 

Teorianvändning  

Nordlander (2006) menar att de flesta av socialsekreterarna mycket väl är medveten om hur 

teorierna påverkar genomförandet i det sociala arbetet. Trots detta finns det socialsekreterare 

som gärna ändrar den befintliga teoribildningen så den passar in i deras verklighet.  

  

Bergmark och Lundström (2000) nämner i sin publikation att teoretisk kunskap inte värderas 

högt av socialarbetarna på grund av den höga arbetsbelastningen.  

 

Agnes reflekterar med oss i intervjun kring arbetet som socialsekreterare och teorianvändning, 

så här säger Agnes 

 
 

”Det är svårt med teorier tycker jag, på nåt sätt så blandar man ihop dom, 
man arbetar inte efter en enda teori, men man har ju dom med sig inom sig, 
man vet inte alltid vilken teori man använder vid varje tillfälle, att arbeta 
med teorier kan nog vara bättre i ett behandlingsarbete” Agnes 

 
 
Agnes menar att det är svårt med teorier och det ser vi i tabellen för hon använder sig inte av 

den kunskapskällan, vilket tyder på att hon som socialsekreterare inte använder den 

kunskapskällan, vilket även bekräftas i tabell två. I intervjun säger Agnes att även om man 

skulle vilja läsa om olika teorier så finns inte tiden på grund av den höga arbetsbelastningen.  

 

Egen reflektion  

Då man som socialsekreteraren ofta ställs inför nya situationer som inte alltid ser lika ut som 

tidigare erfarenheter, är förmåga till reflektion en viktig egenskap. Förutsättningen för att 

använda sig av reflektion är att man har en praktisk erfarenhet. Man har då förmågan att se 

vilka förutsättningarna är för att använda sig av rätt tillvägagångssätt (Nordlander, 2006). 
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Olle beskriver hur han reflekterar med sig själv och med arbetsgruppen  
 
 

” Man kan inte slänga sig in i ärendet utan att reflektera med sig själv och 
tillsammans med kollegor. När man konsulterar kollegor känner man att 
man har mycket stöd av dom eftersom de har liknande erfarenheter och vi 
arbetar med samma sak, utredningar. I reflektionen tror jag man har hjälp 
att få ihop en helhetsbedömning” Olle 
 
 

Olle har arbetat många år inom socialarbete och kan därför ta till sig den här kunskapsformen 

vilket vi ser och bekräftas i tabellen där användandet av egen reflektion används ofta som 

kunskapskälla. Olle beskriver att han ställs inför nya ärenden vilket innebär nya situationer 

hela tiden, därför konsulterar han kollegor för att få en helhetsbedömning av ett ärende, och 

han tar in andras erfarenheter och reflekterar över dem. Han har skaffat sig kunskap genom att 

reflektera ärendena gemensamt med arbetsgruppen. Olle upplever att det är viktigt att man 

inte går för fort fram i ett ärende utan att man stannar upp och reflekterar över vad man håller 

på med och funderar hur den slutliga helhetsbedömningen kommer att se ut. Här använder han 

sig av både praktisk produktiv kunskap och praktisk klokhet, som bottnar i egen och andras 

yrkeserfarenheter, han ser både processen att göra det gott för barnet samtidigt som han vill få 

ihop en helhetsbedömning (Nordlander 2006).  

 

Så här säger Agnes om hur hon kan reflektera med sina kollegor. 
 
 
”Jag skulle nog… kollegerna dom har man ju med sig i den dagliga kontakten och kanske 
bollar med dom efter ett samtal,  till exempel hur tänker du om det här?” Agnes 
 
 
Agnes förhållningssätt till reflektion ser annorlunda ut än Olles sätt att förhålla sig till 

detsamma. Agnes gör ingen medveten reflektion, utan hon bollar lite med sina kollegor, 

medan Olle har ett organiserat och konkret sätt att förhålla sig till detta.  

 

Yrkeserfarenhet  

Den kunskapskälla som används mest av respondenterna är yrkeserfarenhet, oavsett hur länge 

man har arbetat inom socialt arbete. I Bergmarks och Lundströms (2000) forskning kom man 

bland annat fram till att ungefär hälften av socialsekreterarna i undersökningsgruppen ansåg 

att yrkeserfarenhet var den viktigaste källan till kunskap.  

 

Gösta berättar var han har fått sin yrkeserfarenhet ifrån. 
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”Från psykiatrin där jag arbetat i 10 år, jag har även varit med och byggt upp en verksamhet 

kring missbrukare som hade psykisk ohälsa. De som var där kanske inte alltid var så 

noggrant utredda men de hade alla social problem. Därifrån har jag fått mycket av min 

erfarenhet ”Gösta 

 
 
Gösta fortsätter att beskriva delar av sin yrkeserfarenhet på detta sätt.  

 
”Jag har arbetat i ett liknande ärende där barnet blev indragen i mammans 
paranoida och schizofrena värld. Hur barnet trodde på mammans 
upplevelser som kunde vara att man måste dra för gardiner för fönstren mitt 
på dagen och att det sitter någon i hörnet i rummet fast det inte gör det” 
Gösta 

 

Gösta har den längsta yrkeserfarenheten och är den enda respondenten som arbetat inom 

psykiatrin. I citatet kan man utläsa att han i efterhand reflekterar över tidigare ärenden som 

han arbetat med. På så sätt har han kunskaper som han använder sig av i intervjun och de 

ärenden som vi där utgått från. Gösta känner sig säker i arbetet med barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa eftersom han använder yrkeserfarenhet flest antal gånger i tabell 2, det är 

samma sak som Bergmark och Lundströms forskning pekar på. 

 

Andra professioner  

Att socialsekreteraren tar kontakt med andra professioner visar på en medvetenhet och en 

handlingsfrihet som finns hos socialsekreteraren att ta tillvara på andras kunskaper (Norlander 

2006). 

 

Så här säger Agnes om kunskapsinhämtning från andra professioner. 

 
”Jag skulle vända mig till psykiatrin för att höra om mammans sjukdom, hur 
dom skulle beskriva hennes sjukdomstillstånd, vad dom gör för planeringar, 
vilka mediciner mamman använder, fråga om funktionsnivåerna. Jag skulle 
vända mig till bup för Lindas egen skull, hon ser ut att behöva en egen 
kontakt. BuP kan också vara med och hjälpa till att bedöma mammans 
problem och hur det påverkar Linda. Cheferna behöver man ha med sig när 
man ska ta beslut” Agnes 

 
 
Agnes beskriver att hon skulle kontakta psykiatrin för att få mer kunskap om mammans 

föräldraförmåga och barn och ungdomspsykiatrin för att få hjälp med att bedöma hur Linda 

eventuellt påverkas av mammans ohälsa. I tabellen är det kunskaper om psykisk ohälsa som 
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Agnes även i tidigare skattning uppgett att hon är osäker i. Därför använder hon sig av 

kunskapskällan ”andra professioner”. Hon anser sig behöva hjälp för att göra en objektiv 

bedömning över Linda och hennes familjesituation. Agnes är medveten om sina 

kunskapsbrister när det gäller psykisk ohälsa, och det hon gör här bygger på hennes 

yrkeserfarenhet.  

 

Handledning  

I arbetet som socialsekreterare är handledning en viktig kunskapskälla där socialsekreteraren 

reflekterar kring svåra ärenden. För att kunna ta till sig reflektionen under en handledning så 

måste socialsekreteraren ha en vetenskaplig grund för sin kunskap. Om socialsekreteraren inte 

tagit till sig eller förstår handledarens kunskapsanvändning kan ingen återspegling ske och 

ingen ny kunskap skapas (Nordlander 2006). 

 
Lillemor använder sig ofta av handledning som kunskapskälla hon säger så här  
 
 

”Handledning är guld tycker jag, har man en bra handledare så är de ofta 
bra uppdaterad, dom är ofta insatta både i teoretiska kunskaper och 
forskning” Lillemor 
 
 

Lillemor använder sig av kunskapskällorna, handledning och egen reflektion, vilket 

Nordlander (2006) menar är en förutsättning för att handledningen ska komma 

socialsekreteraren tillgodo. Den vetenskapliga grunden för sin kunskap har Lillemor i sin 

grundutbildning. 

 

4.6 Hur socialsekreterarna använder sin kunskap 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa hur socialsekreterare använder sig av sin kunskap i 

utredningsarbetet som rör barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar. För att beskriva 

hur socialsekreterarnas kunskapsanvändning ser ut kommer vi att använda oss av Nordlanders 

(2006) fyra olika kategorier som tidigare redovisats. Kategorierna motsvarar 

socialsekreterarnas sätt att redogöra för hur de använder sin kunskap. Tabell tre 

sammanställdes utifrån intervjuerna som i sin tur utgick från vinjetterna. Tabellen visar 

respondenternas kunskapsanvändande som de använder sig av i bedömningar kring barns 

situation när de växer upp med psykiskt sjuka föräldrar. I kommande redovisning av studien 

kommer vi att använda oss av citat från intervjuerna som kan kopplas till tabellen.  
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Tabell 3 Visar vilken typ av kunskap socialsekreterare använder sig av i sin bedömning  

 

 

Utmärkande i denna tabell är att Lillemor använder sig av alla fyra kategorierna, medan 

övriga använder sig av två olika kategorier. Man kan tänka sig att Lillemor gör sina 

bedömningar utifrån det som hon anser lämpligast i just det ärende som hon arbetar med. Man 

kan också anta att de tre övriga respondenterna är mer konsekventa i sina bedömningar, helt 

enkelt att de är tryggare i sitt förhållningssätt av sina bedömningar, och följer en viss struktur 

som man kan ana bygger på yrkeserfarenhet. Agnes som arbetat kortast av respondenterna, 

använder samma typ av kunskap som Gösta använder, och Olle använder lika många i antal 

av kunskapstyper som Agnes och Gösta 

 

Teoretisk reflektion  

Socialsekreterarna varken styrs av eller använder sig av några uttalade teorier i den här 

kunskapsanvändningen. Slutsatserna som socialsekreteraren kommer fram till bedöms utifrån 

hur situationen ser ut kring den här personen (Nordlander 2006).  

 

Här diskuterar Agnes ganska löst kring olika faktorer som kan påverka barnen utifrån 

situationen som de befinner sig i.  

 

” Det jag tänker spontant på är att det beror på miljön att hon har tagit 
skada, hon har fått dessa problem som symptom på att hon inte lever i en 
bra miljö. Jag tänker också att hon är involverad i mammans problematik, 
hennes sjukdomstillstånd och att hon själv inte mår bra. Barn far illa när de 
ser sina föräldrar fara illa och det är lätt hänt att föräldrar med dom här 

 Lillemor Olle Agnes Gösta 
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problemen gör det. Hon fått kliva in och ta ett stort ansvar och hon försöker 
att inte vara besvärlig och jobbig. Det är föräldern som styr Lindas 
mående” Agnes 
 
 

Här ser vi att Agnes använder sig av sina kunskaper för att förutsäga konsekvenser av den 

situation som barnet befinner sig i. Agnes nämner inga teorier när hon reflekterar över hur 

barnets livsbetingelser kommer att påverka henne om hon bor kvar i sin nuvarande miljö. 

Enligt Agnes är barnets reaktion ett symptom på hennes uppväxtmiljö och om Linda bor kvar 

hemma tror hon att risken för att hon ska drabbas ännu värre ökar. Den tidigare forskningen 

bekräftar mycket väl det som Agnes kommer fram till i sin teoretiska reflektion. I 

Socialstyrelsens rapport (1999:11), beskriver man att dessa barn och då i synnerhet barn till 

schizofrena och deprimerade föräldrar, löper en förhöjd risk till en störd psykosocial 

utveckling.   

 

Normativ kunskapsanvändning  

Ibland kan socialsekreteraren välja att inte förklara i sin bedömning varför beslutet tagits om 

att barn far illa, eftersom de utgår från samma ståndpunkt som överensstämmer med 

samhällets normer och värderingar.  Normerna i vårt samhälle som anser att familjen ska vara 

på ett ”visst sätt” påverkar familjer som är dysfunktionella och framförallt är det barnen som 

drabbas för de önskar att den egna familjen ska vara lika som alla andra familjer (Nordlander, 

2006).  

 

Bedömningen i nästa ärende är utifrån vinjett två, Lillemor uppmärksammar att mamman inte 

tar ansvar för sina barn och att det drabbar barnen som är illa klädda och har dålig hygien. 

 

”Ja, vad innebär det för barnen, det är ju så att barnen blir illa bemötta av 
andra barn genom att de är dåligt klädda och har dålig hygien.” Lillemor 
 
 

Värderingar som Lillemor gör i den här bedömningen utgår från det som inte är accepterat i 

samhället istället för att utgå ifrån barnets behov. Lillemor fokuserar på det felaktiga och inte 

utifrån barnets behov av fysisk omvårdnad. De normativa värderingarna som 

socialsekreteraren använt sig av fördömer ett visst beteende som här är mammans. I Social 

Rapport (2006) framhävs att det kan vara svårt för en psykiskt sjuk förälder att skapa 

fungerande rutiner för sina barn, såsom regelbundna måltider och sovvanor och passande 

kläder för årstiden.  
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Återhållsam kunskapsredogörelse 

Socialsekreterarna redogör noggrant för hur det ser ut kring individens situation och använder 

sig sen av den förklaringen i sina beslut, socialsekreteraren visar inte sitt ställningstagande i 

den här kategorin (Nordlander, 2006). 

 

”Det är så små barn, jag tycker att de skulle placeras. Jag är inte alls säker 
på att det är det som skulle bli utgången, det är inte säkert att mamman skulle 
samtycka till det” Agnes 
 
 

Utifrån vinjett två, som handlar om syskonparet Alva och Lucas, är Agnes osäker om 

mamman skulle samtycka till att barnen ska placeras. Agnes beskriver svårigheten i 

bedömningen att ena dagen finns ett samtycke men inte nästa från mamman beroende på 

hennes psykiska ohälsa. Agnes bedömer hur hon tror att utgången i detta ärende skulle kunna 

bli. Här beskriver inte Agnes sitt ställningstagande, utan hon utgår från att det är mammans 

samtycke eller inte som blir avgörande för hur det ska bli för barnen. Agnes redovisar 

förälderns beteenden medan det egna ställningstagandet inte framgår, det betyder inte att 

Agnes inte använder sig av sin kunskap utan bara att hon inte redogör för den. 

 
Instrumentell kunskapsanvändning  

Socialsekreterare som använder sig av den här kunskapen utgår inte från den situation som 

råder just nu utan de fokuserar sig på kommande beslut och hur situationer kommer att se ut i 

framtiden (Nordlander, 2006). 

 

Här redogör Olle för att ett skäl till ett beslut ses som nödvändigt för att skapa förutsättningar 

för ett annat beslut utifrån vinjett två. 

 

”Eva har inte någon insikt om vad barnen får eller vad de behöver. Här 
räcker det inte med socialtjänstlagen utan man måste använda sig av en 
tvångslag i slutändan. Det är rätt långt fram i tiden, det är de hjälpmedel man 
kan använda sig av” Olle 

  

I det här ärendet ska Olle se till att uppnå en tillfredställande livssituation för dessa barn. 

Slutmålet i ärendet är en tvångslag som är en förutsättning för en förändring för barnen, LVU 

(lagen om vård av unga). Delmålet innan tvångslagen tillämpas är socialsekreterarens 

erbjudande till mamman med hjälp utifrån socialtjänstlagen. Det är en frivillig lag där 

föräldern frivilligt går med på att barnen placeras i ett annat hem. Den instrumentella 
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kunskapsanvändningen är ett utryck för att socialsekreteraren inte stannar upp i den aktuella 

situationen utan skyndar vidare för att nå resultat bortom det som för närvarande är aktuellt 

(Nordlander 2006). 

 

5. DISKUSSION 

Syfte med denna studie var att undersöka på vilket sätt enskilda socialsekreterare tillgodogör 

sig kunskap, om hur barns liv kan gestalta sig och hur denna kunskap används i arbetet med 

barn till föräldrar med psykisk ohälsa. För att få svar på syftet använde vi oss av både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod genom en enkät och en intervju. Utifrån dessa metoder 

fick vi fram vilka kunskapskällor som socialsekreterarna ansåg vara viktiga, vilka 

kunskapsformer de använde sig av och på vilket sätt de använde sin kunskap, i arbetet med 

dessa barn.  

 

Resultatet av vår studie är bland annat att socialsekreterare som inte har tidigare kunskap från 

psykiatrin skattar sin kunskap om föräldrars psykiska ohälsa relativt lågt. Socialsekreterarna 

uppger att de tillägnat sig sin kunskap om barn, som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar, 

framförallt genom yrkeserfarenhet, utbildning och egen reflektion. Dessa tre kunskaper ger 

respondenterna både en vetenskaplig teoretisk och en praktisk kunskap. Utmärkande i studien 

är att respondenten som har den längsta yrkeserfarenheten är den som använder sig av allra 

flest kunskapskällor. Den huvudsakliga kategorin av kunskap som samtliga socialsekreterare i 

studien använder sig av är teoretisk reflektion. En av respondenterna anger att hon använder 

sig av alla fyra kategorierna.  

 

Trots att Nordlander (2006) inte relaterar sin forskning till exakt samma område som vårt, det 

vill säga barn till psykiskt sjuka, så uppmärksammar vi att de kunskapskällor som 

socialsekreterare ansåg vara viktig i hans avhandling, i stort sätt är de samma som vi kommit 

fram till. Nordlander anger att yrkeserfarenhet, utbildning och kollegors erfarenhet var 

viktigast, vår studie pekar på att det är yrkeserfarenhet, utbildning och egen reflektion.   

  

Vi har i den tidigare forskningen beskrivit hur barns liv kan gestalta sig. I Social Rapport 

(2006) och i SoS (1999:11) beskrivs att psyksikt sjuka föräldrar ofta har svårt att tillgodose 

barnens behov av fysisk och psykisk omvårdnad som leder till att risken för att barnen i dessa 

familjer får en störd psykosocialutveckling. I Darlington, Feeney och Rixons (2005) studie 
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redovisas för att underlätta barnen situation är information och kunskap om psykisk ohälsa 

viktig. I SoU (2006:10) kommer man framtill att det svåraste för barnen är att de inte har 

någon vuxen att prata med om situationen i familjen. Sverige har även skrivit under FN:s 

barnkonvention som anger vilka rättigheter barn har.    

 Utifrån vårt tidigare resonemang funderar vi hur socialsekreterare ska kunna tillgodose 

barnens rättigheter, när samtliga respondenter, förutom Gösta, skattar sina kunskaper som 

mycket osäkra när det gäller föräldrars psykiska ohälsa. Detta anser vi blir uppenbara problem 

för dem att förstå och tänka sig in hur barns liv påverkas utifrån föräldrars problem. Denna 

osäkerhet som respondenterna uttrycker menar vi påverkar besluten som de fattar eftersom 

deras kunskaper inom området är sviktande.   

 

Samtidigt som de skattat sin kunskap som osäker när det gäller föräldrars psykiska ohälsa så 

skattat de sin kunskap om barns behov och barns livsbetingelser som högre, detta är något 

som vi anser talar emot varandra. Vi menar att det är svårt att förstå barns 

behov/livsbetingelser om man inte besitter tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa och hur det i 

sin tur påverkar barnen. Vi tror att detta kan bero på att respondenterna inte hållit sig till det 

aktuella området, just de här specifika barnen, utan de har skattat sina kunskaper utifrån mer 

generella kunskaper om barns utsatthet.   

 

Det som förvånar oss är att trots relativt lång yrkeserfarenhet skattar två av respondenterna 

flera av sina kunskaper till ganska osäkra. Kan detta bero på att socialsekreterarna saknar 

intresse för ny kunskap eller beror det på kulturen som finns på arbetsplatsen? Under 

intervjuerna framkom att socialsekreterarna är medvetna om bristerna inom området och att 

de önskar att de hade bättre kunskaper, men att arbetsbelastningen inte möjliggör detta. 

 

Utifrån det vi nu diskuterat, tänker vi att om det i en arbetsgrupp finns den här bredden: Man 

har de som är nyutbildade, man har de som har arbetat länge och man har socialsekreterare 

med mycket erfarenhet från psykiatrin. För att kunskapsprocessen ska förbli levande och aktiv 

i gruppen och inom området måste en arbetsledare ta ansvar för att lyfta in det reflekterande 

tankesättet, och hänvisa till aktuell forskning.  Arbetsledaren måste även se till att det ges tid 

till ett gemensamt kunskapsbildande.  Detta tror vi skulle kunna bli ett perfekt 

kunskapsbildande, man har forskning som påvisar en sak, man arbetar och är i ett ärende som 

dessa två integrerar på så sätt på ett enkelt sätt med varandra. Brytpunkten mellan 

vetenskaplig kunskap och praktisk produktiv kunskap, gör att man förstår, det är just här som 
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vi tror att man skaffar sig kunskap. Har man bara det ena (praktisk produktiv kunskap) räcker 

inte det riktigt till för att man ska kunna reflektera och förstå det här, och har man bara 

forskningen (vetenskaplig kunskap) blir den för abstrakt och innehållslös därför att man inte 

får in det praktiska. Vi tror att socialsekreterarnas låga självskattning av sina kunskaper trots 

lång yrkeserfarenhet beror just på detta, det vill säga, att den vetenskapliga delen fattas.  

   

Vårt resonemang bekräftas genom Bergmark och Lundströms (2000) studie att 

Akademikerförbundets facktidning ”socionomen” anses vara den enda kunskapskälla som 

socialsekreterarna använder sig av för att få tillgång till aktuell forskning. Då inte individ- och 

familjeomsorgen hjälper till att stimulera till självständig kunskapsinhämtning läggs ett stort 

ansvar på socialarbetarna själva att ta reda på vad som händer inom forskningen. Ett hinder 

för socialarbetarna att hämta in kunskaper beror på den höga arbetsbelastningen vilket är 

organisationens ansvar. Det resulterar som studien visar att teoretisk kunskap inte värderas 

högt av socialarbetarna.  

 

När det gäller socialsekreterares kunskapsanvändning i bedömningar av barns livssituation, 

kan vi se att trots lång erfarenhet är en socialsekreterare osäker på vilken kategori av kunskap 

som denne använder vid bedömningar. Just i detta exempel har socialsekreteraren gjort sina 

bedömningar utifrån samtliga kategorier inom området kunskapsanvändning. Vi menar att det 

antingen beror på en osäkerhet, som i så fall även hänger ihop med tidigare resultat eller så 

beror det på att respondenten är mer lyhörd i sina bedömningar och gör dessa utifrån varje 

enskild situation. Då vi inte har någon tidigare forskning som bekräftar vår slutsats kan vi inte 

heller utifrån denna studie säga vad detta tyder på.     

 

Eftersom det inte finns tidigare studier om socialsekreterares kunskapsanvändning och 

kunskapsinhämtning, när det gäller barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar, anser vi 

att studien till viss del är explorativ. Detta gör att kraven minskar på tillförlitligheten då det 

inte handlar om hur ser det egentligen ut. Innan man gjort en explorativ studie kan man inte 

ställa avancerade forskar frågor (Kvale, 1997). Vi anser att vi har mätt det som vi ansåg att 

mäta, dock har vi inte kunnat bekräfta alla våra mätningar med tidigare studier.  

 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning med kvantitativt inslag, med relativt få 

deltagare. Utifrån vårt insamlade material kan vi få en förståelse kring socialsekreterares 

kunskapsinhämtning och kunskapsanvändning, men resultatet kan inte generaliseras utifrån så 
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få intervjuer (Kvale, 1997). Avsikten med studien har varit att undersöka och kommentera hur 

socialsekreterarnas har fått till sig kunskap och hur de använder den, när de bedömer barns 

situation som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar. Mycket talar för att det vi har kommit 

fram till i studien inte är unikt för just dessa två kommuner och utredningsenheten för barn 

och familj och de intervjuande socialsekreterare. Utan att detta ger en bild av hur 

kunskapsinhämtning/kunskapsanvändning ser ut i dessa typer av ärenden. 

 

Det som vi sammanfattningsvis har kommit fram till i vår studie kontra tidigare forskning, är 

att kunskapen kring dessa barn brister på grund av socialsekreterarnas relativt dåliga kunskap 

om förälders psykiska sjukdom. Socialsekreterarnas generella kunskaper om barn och deras 

behov och livsbetingelser är kunskaper som de känner de sig bekväm med. Men vi anser att 

deras kunskap om barnen som vår studie berör inte är särskilt stor, vi uppfattar att det som 

framförallt fattas är kunskapen om föräldrar med psykisk ohälsa och forskning. Vi har genom 

denna studie förstått att det är mycket komplext att arbeta med familjer med just den här 

problematiken.  

 

En styrka i vår studie anser vi är, att den visar hur viktig kopplingen och integreringen mellan 

vetenskaplig forskning och praktiskt socialt arbete är. Men bristerna är naturligtvis att vår 

studie inte är så omfattande och behovet av vidare studier finns, det krävs större systematiska 

kvantitativa studier och speciellt reflektera runt kunskapsfälten vetenskaplig forskning och 

praktiskt socialt arbete. 

 

Trots vår begränsade studie visar den på vissa mönster. Vi har sett att det i socialtjänstens 

utredningsarbete inte räcker att förstå barns livssituation, utan det handlar också om att ha 

kunskap om psykisk ohälsa och hur de två områdena integrerar med varandra, detta är något 

som vi anser att det finns behov av att forska vidare på. Vi anser att detta är ett viktigt 

forskningsområde som bör utforskas vidare med större kvantitativa undersökningar. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
Vi är mycket tacksamma för att du vill delge oss dina kunskaper till vår C-uppsats. Vi vill 
också informera om att ditt deltagande till denna studie är frivillig och att du har rätt att dra 
dig ur när som helst.  
 
Det kommer att vara två socialkontor och fyra socialsekreterare som deltar i vår studie, 
resultatet kommer att presenteras utan att de olika kontoren eller enskilda deltagare kan 
identifieras. 
 
Syfte med studien är att ta reda på vilken kunskap socialsekreterare tillägnat sig och hur de 
använder sig av den. Fokus i studien riktas till bedömning av barn som misstänks fara illa och 
som växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa.  
 
Har du några funderingar går det bra att när som helst kontakta oss.  
 
Carina Lindberg  
 
Pia Ramqvist  
___________________________________________________________________________ 
 
Instruktioner  
 
I enkätens första del vill vi att du besvarar några bakgrundsfrågor, sedan följer två vinjetter 
med tillhörande frågor.  
 
Syftet med vinjetterna är att du som respondent reflekterar utifrån dessa när du svarar på de 
olika tillhörande frågeställningarna, vi vill att du lägger tyngden på de kursiva orden. 
Enkätens syfte är att vara ett underlag inför intervjun, enkäten kommer att sammanställas till 
intervjun för att kunna finnas med som ett diskussionsunderlag.  
 
Svaren som du väljer stryks under.  
Vi är innerligt tacksamma om du kunde maila tillbaka enkäten så fort du bara kan.  
 
Det är önskvärt för studiens genomförande att deltagarna inte diskuterar innehållet i 
berättelserna eller de efterföljande frågorna sinsemellan. 
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Bakgrundsfakta 

 
 

1) Vilken grundutbildning har du? 
 

a) socionomexamen 
b) annan universitets- eller högskoleutbildning 
c) annan, vilken_________________________ 

 
 

2) Vid vilket lärosäte tog du din examen? 
 

_______________________________ 
 

3) Vilket år slutförde du din examen? 
 

År __________ 
 
 

4) Hur många år har du arbetat inom socialt arbete? 
 

År__________ 
 
 

5) Hur länge har Du arbetat med utredningsärenden på barn och familjenhet 
inom socialtjänsten? 

 
År __________ 

 
 

6) Har Du någon yrkeserfarenhet från psykiatrin? 
 

Ja  Nej 
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Vinjett 1  

Kuratorn på ungdomsmottagningen kontaktar socialtjänsten då hon känner en stor oro för 
Linda 12 år. Linda har skärsår på armarna och har beskrivit för kuratorn att hon inte orkar 
längre på grund av situationen hemma. Socialtjänsten inleder utredning och här framkommer 
att Linda har psykiska problem med inåtvänd ilska och suicidtankar. Dessutom är Linda är 
mobbad i skolan, har även läs och skrivsårigheter och saknar kompisar.  
 
Lindas familj består av pappa Göran 36 år, mamma Gunilla 32 år. Gunilla har diagnosen 
schizofreni, Göran har börjat dricka mer och mer sprit och är periodvis deprimerad. Göran har 
varit aggressiv mot Gunilla och hon har vid ett flertal tillfällen anmält honom till polisen. En 
gång har han blivit dömd för misshandel. Familjens nätverk består av mormor och morfar, de 
försöker att hjälpa familjen men i perioder drar de sig undan då de inte orkar med. 
 
På grund av sin sjukdom vaknar Gunilla ofta på natten då hon hör röster. Hon väcker då Linda 
och vill diskutera med henne vad rösterna säger. Linda blir involverad i moderns problematik 
vilket påverkar Linda negativt. Trots att Linda visar tydliga tecken på att hon mår dåligt 
uppfattar inte Gunilla hennes behov. Tvärtom, kan Gunilla då hon känner sig oförrättad 
anklaga Linda för att ljuga eller vilja henne illa.  
 
Frågor till vinjett 1 
 
1) Har du erfarenhet av liknande ärende? 

 
Ja  Nej 
 
2) I vilken utsträckning på en skala mellan 1 – 5 upplever du att du har kunskap om psykisk 
ohälsa?  
 
Ingen 1 2 3 4 5 Mycket 
                                                         Sviktande 
 
3) I vilken utsträckning på en skala mellan 1 - 5 upplever du att du har kunskap om 
barn/ungdomars livsbetingelser när de växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa?  
 
Ingen 1 2 3 4 5 Mycket 
                                                         Sviktande 
 
4) Om du skulle konsultera någon vid bedömning i detta ärende, vem av dessa skulle du då 
konsultera? Flera alternativ kan väljas 
 
Kollegor   Psykiatrin        BuP 
  

 
Verksamhetschef/övriga chefer Annan; Vem/vilka____________________________
  
 
 
5) Är det du som fattar beslut i ärenden som detta? 
 
Ja Nej  Annan; Vem/vilka___________________ 
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Vinjett 2 
I en anmälan från skola/dagis uppger personalen att man upplever en stor oro för barnen Alva 
5 år och Lucas 8 år. I anmälan beskrivs att barnen är dåligt klädda och att hygienen är 
bristande. Lucas har svårt att följa med i skolarbetet och är ofta mycket trött. På dagis har man 
uppmärksammat att Alva är starkt utåtagerande och hamnar ofta i konflikter och slagsmål 
med andra barn. 
 
Barnens mamma Eva är 34 år och lever ensam med barnen. Eva har haft långvarig kontakt 
med psykiatrin och har vårdats på psykiatrisk avdelning, men inte med tvång. Eva har en 
personlighetsstörning och är tidvis deprimerad. Hon har vid ett par tillfällen gjort 
suicidförsök. Enligt psykiatriutlåtande har Eva inte någon insikt i sin sjukdom. Eva har stora 
problem med relationer, hon lever i förvissning om att hennes tankar är de rätta, även om 
verkligheten ser annorlunda ut. Eva isolerar sig med barnen, hon ”äger” sin familj. Barnen 
tillåts inte att träffa släkt eller kompisar, någon kontakt med barnens pappor förekommer inte.  
 
 
Frågor till vinjett 2 
 
1) Har du erfarenhet av liknande ärenden? 
 
Ja  Nej 

 
 

2) I vilken utsträckning på en skala mellan 1 - 5 upplever du att du har kunskap om barns 
behov när de växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa?  
 
Ingen 1 2 3 4 5 Mycket 

 
                 Sviktande 
 

3) I vilken utsträckning på en skala mellan 1 - 5 upplever du att du har kunskap om sviktande 
föräldraförmåga vid psykisk ohälsa?  
 
Ingen 1 2 3 4 5 Mycket 
                  Sviktande 
 
4) Vem skulle du konsultera vid bedömning av ett ärende liknande detta?  
 
Kollegor  Psykiatrin       BuP   

 
Verksamhetschef/övriga chefer Annan; Vem/vilka_____________________ 
 
 
5) Är det du som fattar beslut i ärenden som detta? 
 
Ja Nej  Annan; Vem/vilka___________________ 
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6) Vilken kunskapskälla anser du är viktigast för att bedöma barns situation när de växer upp 
med föräldrar som har psykisk ohälsa. Rangordna de olika kunskapskällorna mellan 1 och 12 
där 1 är den kunskapskällan som du anser är viktigast och 12 den som du upplever är minst 
viktig. 
 
   
Yrkeserfarenhet                                    Egen reflektion  

Teorianvändning               Litteratur 

Utbildning                Mastersutbildning   

Handledning                                                          Verksamhetschef/övriga chefer 

Föreläsningar                Kollegor 

Forskningsresultat                                                 Annan profession  
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

Vinjett 1 

Kan du specificera erfarenheten av liknande ärenden utifrån fråga ett i vinjett ett? 

– Vad består den av?  
– Saknas någon kunskap?  
 

Utifrån vinjett ett hur skulle du inledningsvis bedöma ärendet? 

 

Upplever du att ärenden som gäller barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar, skiljer 

sig åt utifrån föräldrars olika diagnoser?  

– Beskriv skillnaderna 

 

Kan du beskriva något ytterligare än vad som beskrivs i vinjetten, hur Linda kan påverkas 

negativt utifrån föräldrarnas diagnoser?  

       

      Har du kunskaper om barns behov när de växer upp med schizofrena föräldrar?   

      – Var har du fått kunskaperna ifrån?  
      – Vilken typ utav kunskap? 

 

Linda växer upp med föräldrar som har psykiska besvär, hur tänker du kring Linda att även 

hon lider av psykisk ohälsa?  

 

Vilka olika bedömningar skulle du göra under utredningens gång, när det handlar om Lindas 

livsbetingelser?  

 

Du kan tänka dig att konsultera andra i detta ärende, kan du beskriva varför du gör det?  

 

I enkäten (fråga två) om barn/ungdomars livsbetingelser anger du en X, kan du precisera 

hur du fått denna kunskap? 

– Vad består den av? 

 

I enkäten (fråga tre) om barn/ungdomars livsbetingelser anger du en X, kan du precisera 

hur du fått denna kunskap? 
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– Vad består den av? 

 

Vad är det som styr dina bedömningar i ett beslut om en eventuell insats i detta ärende? 

– Motivera 

 

Vinjett 2 

Kan du specificera erfarenheten av liknande ärenden utifrån fråga ett i vinjett två? 

– Vad består den av?  
– Saknas någon kunskap?  
 
Utifrån oron för barnen och psykiatriutlåtandet hur skulle du initialt bedöma ärendet?  

 

Upplever du att barn som växer upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa har speciella 

behov utanför barns grundläggande behov? 

– Var har du fått den kunskapen ifrån? 

 

Vad tror du att sviktande föräldraförmåga innebär för vinjettens barn?  

– Kan du kort reflektera hur du tror utgången av detta ärende skulle kunna se ut? 

 

Du har strukit under vilka du skulle konsultera, kan du beskriva hur du tänker?  

– Vad skulle de olika konsultationerna tillföra dig och ärendet? 

 

I ett ärende som detta, vad är det som du upplever väger tyngst när du inför socialnämnden 

ska lägga fram ett förslag till ett beslut om en insats?  

 

 

 

 

 

 


