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ABSTRACT:  

Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att 

informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och 

stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar 

såsom tystnadsplikt och sekretess. I och med den bristande samverkan blir det svårt för 

organisationerna att fånga upp barnet och ge den hjälp och de stöd som behövs. Skolan är en 

värld där barn till psykiskt sjuka ibland upptäcks, oftast genom bristfälliga skolresultat eller 

olika psykosociala problem men det händer att barnen själva söker sig till en stödorganisation, 

skolkurator eller liknande för att få hjälp.  Det har framtagits olika program och strategier för 

att försöka hjälpa barn till psykiskt sjuka men det krävs fortsatt forskning inom ämnet för att 

förhoppningsvis finna en lösning på samverkansproblematiken och på så sätt kunna nå ut till 

och hjälpa fler barn till psykiskt sjuka. 

 

NYCKELORD:  
Psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, föräldrar, barn, utbildning, framtid, professionellt arbete, 

ansvar, utveckling. 
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Tack! 
 

Vi vill tacka våra respondenter för visat intresse och 

medverkan i uppsatsen, utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra denna uppsats. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Studien ska avhandla de professionellas samverkan runt barn till psykiskt sjuka samt hur de 

fångar upp barnen. Psykiskt sjuka föräldrar kan många gånger ha svårt att tillgodose både de 

fysiska och emotionella behov som deras barn har (Pölkki, Ervast, & Huupponen 2008). I 5 

kap. 1 a § SoL står det att Socialnämnden har ett förstahandsansvar för att samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd 

(Socialstyrelsen, 2009). Socialrapport (2006) har visat att många barn till psykiskt sjuka ofta 

har låga skolresultat och att barnen har uppmärksammats utifrån det(Socialrapport, 2006). På 

så sätt kommer exempelvis skolkuratorn i kontakt med barnen och kan fånga upp dem. 

Genom detta kommer barnens utvecklingsnivå också att avhandlas. Vi kommer att titta på vad 

tidigare forskning säger om barnens utbildningsnivå och om det är lättare att fånga upp vissa 

barn än andra.  

 

Under de senaste åren har barn med psykiskt sjuka föräldrar uppmärksammats allt mer och ett 

flertal aktörer i samhället har påpekat vikten av hjälp och stöd för dessa barn. Begreppet 

psykisk ohälsa och psykisk sjukdom används kontinuerligt i uppsatsen. Psykisk sjukdom 

kännetecknas ofta av avvikelser i den sjukes beteende och upplevelser. Psykisk ohälsa är en 

form av sjukdom som gör det svårt att fungera ”normalt” i vardagssamhället och många 

gånger har dessa personer svårt att klara av enkla vardagliga sysslor (Qualls, 2002). 

Författarnas definition av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, utifrån uppsatsens ämne, är att 

föräldern i fråga inte klarar av exempelvis laga mat, hålla en ekonomi eller inte tillgodose 

barnets grundläggande behov såsom trygghet, kärlek och att få vara barn. Exempel på 

diagnoser som räknas som psykisk ohälsa enligt tidigare definitionerna är depression, 

schizofreni, och bipolär sjukdom (Pölkki, mfl. 2008). Forskningens fokus kommer ligga på 

det professionella arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar och inte på förälderns sjukdom 

i sig.  

 

De professionella har svårt att samverka av olika orsaker vilket försvårar arbetet med barn till 

psykiskt sjuka. Professionella socialarbetare har mer och mer börjat uppmärksamma 

problematiken som barn med psykiskt sjuka föräldrar lever i men de har svårt att fånga upp de 

unga och ge dem den hjälp och det stöd som behövs. Vad beror den dåliga samverkan på, hur 

kan den förbättras och vad säger den tidigare forskningen och hur uppfattar professionella 

barnens situation? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få utökad kunskap om professionellas arbete med barn som lever 

med en eller flera psykiskt sjuka föräldrar. 

 

Frågeställning 

 Hur upptäcker professionella barn till psykiskt sjuka? 

 Finns det någon samverkan mellan olika professioner och organisationer? 

 Ger de professionella någon information till de unga om förälderns sjukdom och var 

de kan vända sig om de vill ha hjälp och stöd? 
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1.3 Metod 

Uppsatsen inleddes med en artikelsökning i Mittuniversitetets databaser. I sökningen 

användes uppsatsens nyckelord och utifrån dessa framkom ett antal artiklar. Utifrån 

artiklarnas titel gjordes det första urvalet av relevanta artiklar. Därefter lästes abstracten 

igenom och en sista utsållning gjordes för att finna de vetenskapliga artiklar som används i 

uppsatsen. I enlighet med de etiska koderna som är framtagna av International Sociological 

Association har vi låtit respondenter vara anonyma så respondenterna och deras klienter inte 

ska känna sig utlämnade. De fyra etiska huvudkraven som vetenskapsrådet humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning tagit fram: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet har vi uppfyllt på följande vis. Vi har skickat ut ett informationsbrev till 

respondenterna om studien och att de när som helst får avbryta sin medverkan och att studien 

är frivillig att delta i. På så sätt har vi uppfyllt samtyckeskravet och informationskravet. Vi 

uppfyller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att ingen utomstående får ta del 

av det insamlade matrealet samt att de endast används till studien (Kvale, Brinkmann 2009). 

 

Intervjuguiden och frågorna skapades utifrån de vetenskapliga artiklar som valts ut samt att en 

sökning efter respondenter som passade uppsatsens tema påbörjades. Även om 

intervjufrågorna skapades utifrån den insamlade empirin fanns det plats respondenterna att 

delge ny information som de ansåg var bra för oss att veta. Vi har använt oss av kvalitativa 

faktaintervjuer med sju öppna frågor. Faktaintervju innebär att den intervjuade har kompetens 

inom ett visst område och syftet är att förmedla en rad fakta eller faktasammanhang som rör 

området. Under en vecka genomfördes intervjuerna och materialet sammanställdes i 

resultatdelen inför kommande analys. Under intervjuerna spelades materialet in med hjälp av 

en diktafon som nedladdats till en mobiltelefon för att kunna gå tillbaka och lyssna på 

samtalet senare under arbetsprocessen.  

 

Ett målstyrt urval har använts som är ett icke sannolikhetsurval, där målet är att välja ut 

deltagare på ett strategiskt sätt så de utvalda personerna är relevanta för forskningsområdet. 

Vi har intervjuat tre personer i ett glesbebyggt län, inom olika yrken såsom lärare, skolkurator 

och fritidsledare med anledning av deras kunskap inom ämnet. I och med att alla respondenter 

har mött problemet utifrån olika perspektiv genom de olika yrkena har en källtriangulering 

gjorts alltså respondenterna har olika relation till problemet och ser på så sätt saker och ting 

annorlunda. Anledningen till att dessa yrken valdes ut är för att dessa yrken kommer i kontakt 

med målgruppen, barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar. En av respondenterna talade 

inte utifrån det nuvarande läraryrket utan hon berättade från öppenvårdens perspektiv där hon 

tidigare har arbetet. Med anledning av hennes tidigare arbete inom öppenvården valdes hon 

specifikt ut utifrån författarnas intresse av organisationen. Valet av antal respondenter är en 

följd av den tid vi fått förfoga över och kändes som ett rimligt antal intervjupersoner för att få 

ett hanterbart material.  

 

För att få materialet mer lätthanterligt användes innehållsanalys och citatsammanfattningar för 

att analysera resultatet, vilket innebär att intervjumaterialet har lästs och lyssnats igenom 

upprepade gånger för att skapa en helhetsuppfattning och utifrån det skriva en tolkning. 

Meningar och fraser som är relevant för frågeställningen har alltså plockats ut tillsammans 

med de meningsbärande enheterna, det vill säga det som sätter meningarna och fraserna i 

sammanhang, som därefter kondenseras i syfte att göra materialet mer hanterbart. De 

kondenserade meningsenheterna sorterades och formuleras därefter in i teman som återspeglar 

det centrala buskapet i intervjuerna (Kvale, Brinkmann 2009). Efter sammanställningen 

skickades materialet till respektive respondent för att få deras godkännande att det var det de 
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hade sagt, en såkallad deltagarkontroll.  I färdigställandet av resultatet kommenteras och 

kopplas tidigare forskning till respondenternas uttalanden.  

 

Uppsatsen första syfte och riktning var att få utökad kunskap om hur det är att växa upp med 

en eller flera psykiskt sjuka föräldrar men det ändrades under arbetets gång på grund av brist 

på intervjupersoner. Vi ville intervjua vuxna som vuxit upp med en eller flera psykiskt sjuka 

föräldrar och försökte få kontakt med dessa personer genom olika internetforum för 

anhörigstöd. Sidorna hade kontaktpersoner som vi hade hoppats på kunde förmedla kontakt 

med tre till fyra intervjupersoner från vår dåvarande målgrupp. Detta försök misslyckades 

dock då kontaktpersonerna inte kände att de hade någon möjlighet att hjälpa oss. Vi ville 

skapa en kontakt genom ett forum och inte själv söka och ta kontakt med personer ifall de 

skulle ta illa upp av ämnet då det är något som handlar om deras uppväxt som kan vara 

känsligt. På grund av detta antog forskningen en ny riktning, från att tidigare ha varit barnens 

perspektiv blev det istället ett mer professionellt perspektiv.   

2. Tidigare studier inom ämnet 

2.1 Professionellt arbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar 

I Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten står det ”Socialnämndens ansvar för samverkan 

omfattar alla barn och unga som på ett eller annat sätt behöver insatser från socialtjänstens 

sida, oavsett om ärendet rör barnmisshandel, ungdomar som missbrukar eller någon annan 

fråga. Med insatser menas även insatser på en övergripande nivå t.ex. för att motverka 

missbruk och ungdomskriminalitet. Socialnämnden bör därför säkerställa att det finns rutiner 

som tydliggör hur samverkan ska bedrivas såväl internt, som externt med myndigheter och 

andra aktörer. Socialnämnden bör utarbeta rutiner för samverkan med bl.a. polis och 

åklagare på såväl övergripande som grupp och individnivå. För att kunna ta fram dessa 

rutiner kan nämnden behöva analysera vilken samverkan som krävs utifrån kraven i 

lagstiftningen och målgruppens behov. I det arbetet är det viktigt att tänka på att samverkan 

är ett medel och inte ett mål i sig. Vidare är det väsentligt att nämnden säkerställer att den 

eller de som har ansvar för samverkan ges de befogenheter som behövs för att fullgöra 

uppgiften.” (Socialstyrelsen, 2009, sida 28). 

Det är svårt att få reda hur många unga som lever med psykiskt sjuka föräldrar och i ett 

projekt startat av socialstyrelsen där de granskade akter och journaler, konstaterades det att 

både socialtjänsten och vuxenpsykiatrin hade bristande uppgifter om huruvida patienten har 

barn eller ej. Tillkommer det ett barn när föräldern redan är inskriven inom psykiatrin händer 

det sällan att barnet skrivs in i förälderns journal (Socialrapport, 2006. Somers, 2006). En 

bidragande faktor till varför föräldrarna inte ser till att barnen skrivs in i deras journal är att 

föräldrarna är rädda för att socialtjänsten ska ta deras barn ifrån dem om de berättar om barnet 

eller söker föräldrastöd (Aldridge, 2006). Kritiker till Aldridges (2006) studie hävdar att 

barnen inte behöver ta hand om sina föräldrar då det finns heltäckande stöd att få. I studien 

som gjordes av Aldridge(2006) hade föräldrarna ett flertal olika heltäckande stöd, 

huvudsakligen från ett antal psykiatriska hälsoteam men ändå hade barnen ett stort ansvar för 

sina föräldrar. Det kritikerna inte har tänkt på är att insatserna sällan är inriktade mot 

föräldrastöd eller som syftar till familjen i stället för endast till den sjuke. Då barnet bodde 

ihop med föräldern var den unge tillgänglig dygnet runt för mer flexibel, konsekvent och 

långsiktig hjälp i jämförelse med hälso- och socialomsorgen (Aldridge, 2006). 
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Enligt kriterierna för psykisk ohälsa som Kohl (2011) har gått efter, lider en tredjedel av 

USA’s kvinnliga befolkning av olika psykiska sjukdomar och av dem är två tredjedelar 

mödrar (Kohl, Jonson-Reid, Drake 2011). En survey-studie som gjordes i USA indikerar att 

även en tredjedel av männen i USA uppfyllde kriterierna för att kunna diagnostiseras med en 

psykisk sjukdom, hälften av dessa män är föräldrar. Studien visar också på att det är lika 

vanligt att bli förälder bland de som är psykiskt sjuk som bland de friska (Mowbray, 2006). 

Psykisk sjukdom har varit ett diskuterat begrepp sedan 1960- talet och Lindell (2003) berättar 

i sin studie att flera kritiker säger att psykisk sjukdom inte är en sjukdom i sig utan det är 

omvärlden som är sjuk och inte personen. Personen kan ha problem att uppfatta och förstå 

värden runtomkring dem och kommer därför lätt i konflikt med sig själv och omvärlden. En 

läkare inom psykiatrin i Lindells (2003) studie berättar att han inte behandlar sina patienter 

för en sjukdom. Han fokuserar istället på att lära patienten att förstå och hantera sig själv, sina 

egna känslor och omvärlden för att på så vis försöka förstå och handskas med den sjuka 

världen istället för att bli arg och frustrerad (Lindell, 2003).  

 

Psykisk ohälsa påverkar inte bara individen som lider av sjukdomen utan alla i dess närmsta 

krets och särskilt de denne bor tillsammans med. Personen behöver omtanke och vård vilket 

kan vara krävande för de unga i hemmet. Många program har framtagits för att utbilda de 

unga som växer upp med en eller flera psyksikt sjuka föräldrar.  Både barnen och föräldrarna 

har bett om mer stöd och information för att öka trygghetskänslan i hemmet (Reupert & 

Maybery, 2010. Pölkki, mfl, 2008). Griffiths (2007) skriver om att det finns familjecenter som 

kan erbjuda ett antal tjänster och att familjen antingen kan komma dit av fri vilja eller via 

remiss från föräldra- och barn- förvaltningsrådet (Griffiths, Boland, Gilliland, McKernan & 

Shields, 2007). En Hälsoinstitution i Australien har gjort en kvalitativ studie om barn till 

psykiskt sjuka och utifrån den studien framkom det att det är viktigt att professionellt 

undervisa barn om deras förälders psykiska sjukdom. För att ta reda på hur de olika 

organisationerna utbildade sina unga gjordes en uppföljande kvalitativ forskning där forskarna 

undersökte om organisationerna undervisade barnen om psykisk ohälsa eller inte. Vissa 

institut som inte erbjöd utbildning pekade på bristande intresse från barnens sida med om de 

frågar efter utbildning så skulle organisationen genast startas en, men att en sådan efterfrågan 

hittills inte skett. En institution erbjöd en speciell ungdomsgård för ungdomar som levde med 

psykisk ohälsa i familjen. Där hade de som plan att utbilda barnen om de som hände med 

deras förälder men att ungdomarna ville istället ha roligt, slappna av och för en stund slippa 

tänka på sjukdomen. Fritidsgården fungerade som en fristad där barnen fick vara sig själv och 

slappna av (Reupert, Maybery, 2010). 

 

I en studie gjord i Norden fick unga idag mer professionell hjälp än de som nu är vuxna fick 

när de var små. De nu vuxna påtalar att de hade behov av hjälp men de kunde inte själv be om 

det på grund av skammen (Pölkki, mfl, 2008). Det finns tre olika mekanismer som visat sig 

användbara i arbetet med barn till psykiskt sjuka föräldrar. Den första går ut på att få de unga 

att förstå att saker och ting förändras med tiden, ingenting är konstant, både de själva och 

deras föräldrar utvecklas och förändras ständigt. Det kommer både bra och dåliga dagar för 

både barnen och föräldrarna och i bland går det inte att påverka. Den andra mekanismen 

försöker få den unge att skilja på föräldern och förälderns sjukdom. De får då lära sig att 

föräldern inte är sin sjukdom utan även är mamma eller pappa och att de trots sin sjukdom bör 

göra sitt allra bästa för att ta hand om och hjälpa sina barn. De unga klandrar ofta sig själv 

eller andra i sin närhet för förälderns sjukdom och detta försöker den sista mekanismen 

motverka genom att den unge ska acceptera sjukdomen och inse att det inte är någons fel att 

föräldern är sjuk (Reupert & Maybery, 2010). Även Socialstyrelsen (2009) och Orel (2003) 

påpekar att barn och ungdomar som försummats på grund av föräldrarnas psykiska problem, 

riskerar att ta på sig skulden känna, skam och rädsla för föräldrarnas sjukdom och att utveckla 
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en sämre självbild (Socialstyrelsen, 2009, Orel, mfl. 2003). Andelen barn som drabbas av en 

egen psykisk sjukdom senare i livet påverkas delvis av vilken sjukdom föräldern har och 

vilken professionell hjälp de unga har fått (socialrapport, 2006). I en undersökning som 

Somers (2007) har gjort i Storbritannien framgår det att barn med psykiskt sjuka föräldrar ofta 

deltar i vården av sin förälder. Barnen ansåg inte att sjukhuspersonalen var hjälpsamma och 

snälla, samt att de inte förklarade för barnet vad sjukdomen innebar (Somers 2007). Barnen 

får ofta leva på föräldrarnas villkor, isolerad från vänner, bekanta och anhöriga. Eftersom 

barnen känner att det är deras skyldighet att hjälpa sina föräldrar uttryckte några barn i 

undersökningen ilska mot socialarbetaren som sa åt dem att flytta ifrån sin förälder(Pölkki, 

mfl, 2008).  Utbildning kan också ta bort en del skuldkänslor som dessa barn många gånger 

har, barnen vet att det inte är deras fel att föräldern är sjuk och att ingenting barnen gör kan få 

vårdnadshavaren att bli frisk (Reupert & Maybery, 2010). 

 

Barn i olika åldrar och personligheter lär sig på olika sätt och därför har många hälsoinstitut 

anpassat undervisningen efter det med hjälp av gruppdiskussioner, aktiviteter, böcker och 

kompendium, enskilda samtal och olika internet sidor. Vissa organisationer har för de yngre 

barnen nyttjat dockor och spelar upp vissa scenario för dem där arbetaren och barnet kan 

hjälpas åt att lista ut vad som sker och varför saker och ting händer, som till exempel varför 

mamma satt inne på toaletten och grät och skrek. Detta kan hjälpa barnen att förstå att det inte 

är deras fel att föräldrarna reagerar ovanligt på olika händelser. Institutionerna skiljer dock 

inte på föräldrarnas sjukdomar utan använder samma utbildning till alla barn oavsett om 

föräldern lider av exempelvis depression, schizofreni eller bipolär. Anledningen till detta är 

att institutionerna tycker att det är bra om barnen klarar av mer än en sjukdom då problemen, 

symptomen och beteendet ofta är liknande oavsett sjukdom. De typiska problemen som 

påverkar alla familjer där en person lider av en psykisk sjukdom är bristande kommunikation, 

oro för den sjuke och uppdelning av hushållsarbete och ansvar (Reupert, Maybery, 2010). 
 

Summering 

Avsnittet har avhandlat vilket ansvar socialtjänsten har när det gäller samverkan mellan olika 

organisationer. Barn till psykiskt sjuka finns inte alltid med i sina föräldrars journaler, om 

föräldern har fått barn efter att de blivit inskrivna på psykiatrin. Vilket ansvar har barn till 

psykiskt sjuka föräldrar och vad säger kritiker om detta. Avsnittet har även redovisat en rad av 

utbildningsstrategier som professionella använder i syfte att utbilda barn och unga till psykiskt 

sjuka föräldrar så de inte anklagar sig själva för förälderns sjukdom samt lär sig att hantera 

situationen de själva lever i.  

2.2 Konsekvenser av psykisk ohälsa för barnen  

Fenomenet ”Ung vårdare” innebär antingen ett barn eller en ungdom under 18 år som ofta har 

hand om hushåll eller personer och utför uppgifter som normalt sett en vuxen bör göra. Dock 

är allt för lite känt om hur professionella ska svara mot de unga vårdarnas behov (Pölkke, mfl, 

2008). Ungas identitetsutveckling och psykosociala välbefinnande påverkas negativt om de 

måste ta ett för tidigt och mer omfattande ansvar än vad de är mogna för exempelvis ansvar 

för syskon och eller ett för omfattande ansvar för hushållssysslor. Ett för stort ansvar i 

hemmet kan leda till att den unge försummar skolgången och får svårigheter att etablera 

kontakt med kamrater (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2010). Barn i två års ålder som 

lever med en depressiv mamma är mindre språkligt och emotionellt utvecklad. Barnen ligger 

cirka ett år efter i den motoriska utvecklingen vilket också leder till svårigheter att etablera 

kontakt med jämnåriga (Griffiths, mfl, 2007). Många barn klarade sig ändå ganska bra i 

skolan men vissa barn berätta att de hade perioder då det inte gick lika bra i skolan samt att de 

skolkade en hel del under dessa perioder, oftast i samband med föräldrarnas svårare 
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sjukdomsperioder. De barn som lyckades bra i skolan hade ett starkare stöd från familjen och 

vänner (Pölkki, mfl, 2008). En stor del av de ungas energi går åt till att observera och försöka 

tolka förälderns uppträdande vilket leder till att de unga har svårt att skilja på sina egna och 

sina föräldrars känslor och åsikter då barnen sällan får en chans att utforska sitt eget känsloliv 

och få sina behov tillgodosedda. Med professionell hjälp skulle dessa barn ges en möjlighet 

att utforska sina egna känslor (Hindle, 1998). 

Socialstyrelsen (2009)  har funnit att unga med psykiskt sjuka föräldrar, senare i livet utbildar 

sig mer sällan samt har fler fysiska skador och psykiska problem, sämre självförtroende och 

ett mer begränsade kontaktnät (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2010). I Socialrapport 

(2006) gjordes en undersökning bland de barn som vuxit upp med psykiskt sjuka föräldrar. 

Studien visade att flickors skolgång påverkas mer än pojkars av förälderns sjukdom. I och 

med dåliga skolresultat har många barn senare i livet svårt att försörja sig själva och lever på 

ekonomiskt bistånd och genom detta kommer dessa personer i kontakt med socialt arbete. 

Dock finns det de ungdomar som klarar sig bra trots sin uppväxt. (Socialrapport, 2006, 

Manjula & Raguram, 2009).  

Summering 
Avsnitt har avhandlat om huruvida barn till psykiskt sjuka föräldrar har andra ansvarsområden 

än barn med friska, samt barnens utbildnings- och utvecklingsnivå. Författarna har valt ta 

avhandla dessa två områden eftersom empirin visar att de kan påverka varandra. Har barnet 

mycket ansvar i hemmet kan denne försumma skolgången som leder till att professionella 

upptäcker barnet. Tidigare forskning har även kommit fram till att barn till psykiskt sjuka 

föräldrar utbildar sig mer sällan än barn med friska föräldrar.  

 

3. Resultat 

3.1 Respondenterna 

Tabellen nedan visas en beskrivning av intervjupersonernas kön, ålder, nuvarande yrke, 

erfarenheter samt utbildning. Med hjälp av tabellen vill vi göra det lättare för läsaren att förstå 

den kommande texten genom att det får en liten del av respondenternas bakgrund för att 

lättare kunna se från vilket perspektiv det mött barnen samt vilket perspektiv de pratar ur. 

 

Respondent Kön Ålder Nuvarande 

yrke 

Erfarenheter Utbildning 

R1 Kvinna 55 Lärare Öppenvården Samtalsterapeut, 

förskolelärare 

R2 Kvinna 49 Fritidsledare Vården Fritidsledare, 

undersköterska 

R3 Kvinna 49 Skolkurator Elevhälsan Socionom 
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3.2 Upptäckandets arenor 

Området kommer undersöka uppfångandet och upptäckandet av barn med psykiskt sjuka 

föräldrar. En huvudarena där upptäckandet ofta äger rum är skolan, respondenterna kommer 

utifrån det prata om skolan både som trygghet och som orosmoment. Våra respondenter 

berättar kort om hur de träffar på barn till psykiskt sjuka föräldrar och om skammen runt 

psykisk ohälsa. R1 finns inte med i den här delen då X främst blir kontaktade av föräldrar och 

på så sätt inte upptäcker barnen på egen hand.  

 

R3. Det kan vara svårare att uppmärksamma de barn som tyckte om skolan. Många gånger 

fanns det stor problematik i skolan men i andra fall har skolan varit räddningen, ett fyrkantigt 

ställe där barnen fick mat, där någon frågade efter dem och barnen visste vad som gällde. 

Skolan kunde vara det bästa som fanns.  

 

R3 berättar om svårigheterna kring upptäckandet av barn som klarar skolan bra samt vad som 

skulle kunna vara orsaken till att vissa barn tycker om skolan.  

 

R2. Om man har föräldrar som mår dåligt kan de bildas en stor oro över skolan då detta inte 

prioriteras eftersom tankarna kanske mer ligger hos föräldrarna och deras välmående än hos 

barnet själv. Vissa barn ser dock skolan som ett räddningsplakat där de får en chans att 

försvinna från hemmet och tänka på något annat en stund.  

 

R2 säger att skolan blir ett orosmoment eftersom barnens koncentration många gånger inte 

ligger på skolan utan i hemmet. Men även hon säger att skolan kan vara en räddning. 

 

Många barn verkar ha låga skolresultat men denna hypotes kan bero på att barn med synliga 

problem uppmärksammas mer än de med osynliga problem. Om barnen är exempelvis bråkiga 

i skolan så uppmärksammas detta av en lärare som skulle kunna ta kontakt med skolkurator. 

Men om ett barn som inte är stökigt och som smälter in bra i omgivningen har det jobbigt i 

hemmet kan det vara svårt att uppmärksamma och hjälpa dem. I uppsatsens empiri 

framkommer det inte att barnen ser skolan som ett räddningsplank men det framkommer 

tydligt från R3 citat, som även R2 bekräftar i sitt uttalande. Det skulle kunna vara så att i 

skolan får barnet vara barn i en större utsträckning än hemma. I Socialrapport (2006) 

framkommer det att barn med psykiskt sjuka föräldrar har ofta en låg utbildningsnivå och 

många av dem har endast fullbordat grundskolan (Socialrapport, 2006). Enligt både Manjula 

(2009) och Pölkki (2008) klarar sig många barn bra i skolan trots att de har en psykiskt sjuk 

förälder hemma, men att barnen hade det jobbigare i skolan under förälderns svårare 

sjukdomsperioder (Pölkki, mfl, 2008. Manjula & Raguram, 2009). Ett för tidigt ansvar i 

hemmet kan också leda till att den unge försummar skolgången och får svårigheter att etablera 

kontakt med kamrater (Socialstyrelsen, 2009, Socialstyrelsen, 2010).  

 

R3. Barnen i dysfunktionella familjer har mer ansvar än andra barn, bland annat att laga 

mat och ansvara över ekonomin. De får även hjälpa till att påminna föräldern om eventuella 

mediciner. Barnen blir väldigt kompetenta bara de mår bra och inte ärver förälderns 

sjukdom. De kan många saker som inte andra barn i samma ålder kan på grund av det tidiga 

ansvaret i hemmet.  

 

R3 berättar att barn i dysfunktionella familjer har mer ansvar än andra barn men på så sätt 

också lär säg mer än andra barn.  



 

 

Widelund, Sofia & Lundberg, Sara.  Mittuniversitetet 2012 Sida 14 
 

 

R3 pratar utifrån dysfunktionella familjer men eftersom familjer som lever med psykisk 

ohälsa räknas in under det begreppet så blir hennes svar fortfarande tillförlitligt, men i 

begreppet ingår även andra former av problem som forskningen inte har fokuserat på. 

 

Att barnen lär sig saker som andra barn inte kan är troligen inte så konstigt då de blir tvungna 

att ta ett vuxet ansvar för olika uppgifter som egentligen ligger utanför deras mognad. Det 

skulle kunna ses som så att de tvingas växa upp fortare och då lär sig mer praktiskt 

hushållsarbete. Både empirin och respondenten påvisar att ett för stort ansvar i hemmet ofta 

påverkar skolan och det psykosociala välbefinnandet. Barnen kanske inte orkar eller känner 

att det inte finns tid för skolan och vänner i deras liv när de är så upptagna med den vuxnes 

ansvarsområden. I studien som gjordes av Aldridge (2006) fanns det ett flertal olika 

heltäckande stöd, från psykiatriska hälsoteam men barnen hade ändå ett stort ansvar i hemmet. 

Kritiker hävdar dock att barnen inte behöver ta hand om sina föräldrar då det finns 

heltäckande stöd att få. Det kritikerna inte har tänkt på är att insatserna sällan är inriktade mot 

föräldrastöd eller som syftar till familjen i stället för endast till den sjuke (Aldridge, 2006).  

Eftersom ansvaret tar upp stor del av barnens vardag och utbildningen uppges bli lidande på 

grund av detta skulle de kunna bli lättare för de professionella att fånga upp barnen i skolan. 

Den ibland bristande utbildningen kan på så sätt skapa en arena för professionella att upptäcka 

barn till psykiskt sjuka.  

 

R2. På gården får de ofta reda på hur barnens hemförhållande ser ut genom att skapa en bra 

kontakt med barnen eller genom andra bekanta. Ibland händer det att barnet pratar om 

föräldrarna och situationen i hemmet men det är inte alla som berättar eftersom psykisk 

ohälsa är så pass skambelagt. Det är mer okej att ha en förälder som dricker än att ha en som 

är sjuk.  

 

R2 berättar om hur personalen på fritidsgården får vetskap om barnens hemförhållanden. Hon 

berättar även att barnen på fritidsgården i större utsträckning pratar om föräldrar med 

alkoholproblem än om de har föräldrar som är psykiskt sjuka eftersom psykisk ohälsa är mer 

skambelagt.  

 

Att bygga upp en bra kontakt så att barnen känner tillit till de professionella känns som något 

som troligen är aktuellt inom alla organisationer, men att bygga upp en tillitskänsla kan ta 

lång tid. Även om personalen inom de olika organisationerna är bra på att ta kontakt med barn 

så är det inte alla barn som vill öppna sig och berätta om saker som för dem känns jobbiga. 

Många gånger kan det vara så att barnet kommer till fritidsgården för att komma från hemmet 

för en stund och slippa tänka på förälderns sjukdom. Fritidsgården kan således fungera som en 

fristad för barnet. Reupert & Maybery (2010) visar i sin studie från Australien att det finns en 

institution som framtagit en fritidsgård för barn till psykiskt sjuka som hade som plan att 

utbilda barnen om psykisk ohälsa men barnen själva valde att inte prata om ämnet då de såg 

fritidsgården som en fristad (Reupert, Maybery, 2010). Genom att barnen själv inte vill prata 

om sjukdomen skapas ett hinder för professionella att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka, 

speciellt om det inte syns i skolan och på skolresultat att någonting kan vara fel. Detta skulle 

kunna resultera i att barnen inte får det hjälp och stöd de behöver från professionella. För att 

öka möjligheten att hjälpa och uppmärksamma barn till psykisk sjuka kan det behövas hjälp 

från andra organisationer och institutioner, samt förbättrad marknadsföring av 

stödorganisationer. 
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3.3 Den starka samverkan, eller? 

Detta stycke kommer avhandla hur och om de professionella samverkar mellan olika 

organisationer för att ge hjälp och stöd till barn och unga som lever med psykiskt sjuka 

föräldrar. Hur samverkar organisationerna för att hjälpa barn som lever med psykiskt sjuka 

föräldrar? 

 

R1. Mer marknadsföring om stödorganisationer bör finnas så tillgängligheten ökar och 

föräldrarna får mer information om vart de kan vända sig. Samverkan mellan X och skolor 

finns men är svag. De har ingen kontakt med skolan om specifika elever eftersom X är 

anonymt. Enda gången de berättar något för en utomstående organisation eller person är om 

de märker att barnet far illa i hemmet och då är det socialtjänsten de vänder sig till.  

 

R1 berättar att marknadsföringen av stödorganisationer är svag och behöver förbättras för att 

ge föräldrar mer information om var de kan vända sig. Hon pratar även om hur samverkan 

mellan X och andra organisationer och institutioner fungerar.   

 

R2. Fritidsgården har ett samarbete med skolan och socialtjänsten men tystnadsplikten råder 

mellan organisationerna. De pratar inte namn, dock kan de ta kontakt om de är orolig över 

ett barn på grund av en viss händelse eller ett oroväckande beteende. Det händer att barnet 

berättar om problem i hemmet, då brukar fritidsledaren överlåta det till skolan och 

skolkuratorn. De tar först kontakt med barnet och dess föräldrar, sedan vidare till skolan 

och/eller socialtjänsten.  

 

R2 berättar ovan hur samverkan och tystnadsplikten mellan fritidsgården och skolan fungerar 

om de känner oro för ett barn. Om ett barn har problem så kontaktas först och främst 

föräldrarna, och sedan om det behövs, vidare till skolan och överlåter fallet till dem.  

 

R3.  I grundskolan finns det mycket samverkan mellan föräldrar och skolan speciellt runt 

barn med svårigheter i skolan. Man sätter stor tilltro till föräldrarna och i vissa fall är det 

inte till barnets bästa, barnen är utelämnade till föräldern och får inte det stöd och den 

information som behövs.  

 

R3 menar att grundskolan har för stort förtroende att föräldrarna kan ta hand om sina barn 

men att det inte alltid är till barnens bästa men att samverkan mellan skola och förälder är 

stark. 

 

Dålig samverkan är ett återkommande problem som ofta har dykt upp i den tidigare 

forskningen som berörts i uppsatsen. Det är socialnämndens ansvar att samverkan mellan 

olika organisationer och professioner fungerar, men som tidigare forskning visar är det inte 

alltid socialnämnden når fram och ansvarar för samverkan på ett önskat vis (Socialstyrelsen, 

2009). Genom att samverkan mellan organisationerna är bristfällig får många barn inte den 

hjälp och det stöd de behöver. Att barnen är så pass utelämnade till sina föräldrar kan bero på 

att socialtjänstens största fokus ligger inom frivården. Det kan då bli svårt att samverka runt 

förälder och barn eftersom det bygger på frivillighet och det är inte alltid föräldern vill ha 

hjälp (Pölkki, mfl, 2008). Men samverkan mellan organisationerna när barnet är 

uppmärksammat ser utifrån vår studie ut att fungera bra men svagt vilket citaten ovan 

bekräftar. Även Somers (2006) skriver att samverkan i uppmärksammandet av barnen inte 

fungerar på ett önskvärt sätt och på grund av detta är det svårt att veta hur många barn som 

lever med psykiskt sjuka föräldrar. Exempelvis om skolan inte får veta av socialtjänsten att 

barnet har en sjuk förälder så skolan kan gå in med professionell hjälp samt stötta och 
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informera barnet om förälderns sjukdom (Socialrapport, 2006. Somers, 2006). Att föräldrarna 

har stor insyn i sitt barns liv som R3 berättar, skulle kunna ha både för- och nackdelar för 

barnet. Exempelvis om barnet uppmärksammas och föräldern kallas till ett möte kanske 

föräldern berättar hur det verkligen är hemma och på så sätt kan barnet få den hjälp eller stöd 

från professionella som behövs. Dock skulle det kunna skapa problematik för barnen om 

föräldrarna får djup insikt i deras liv och i stället motverka att barnen berättar eller ber om 

hjälp på fritidsgården eller skolan. Pölkki (2008) menar att det är högst troligt att skolan har 

för stor tilltro till föräldrarna. Om problemet med barnen kommer hemifrån finns det en risk 

att de skadar mer än det hjälper att prata med föräldern. Dock kommer lärarna på så sätt i 

kontakt med föräldern och kan uppmärksamma att allt inte står rätt till (Pölkki, mfl, 2008). 

3.4 De upphittade barnen 

Avsnittet kommer undersöka de professionellas arbete med och runt barn till psykiskt sjuka 

föräldrar efter att barnen har blivit hittade. Respondenterna kommer kort berätta om hur de 

fått information om föräldrarnas sjukdom samt hur de arbetar med barnet genom stöd och 

information. Hur arbetar de professionella med barnet för att hjälpa, stödja och informera?  

 

R1. Organisationen vet att det finns en problematik i familjen när barnen börjar på X. Vid 

första träffen frågar personalen på X om barnet själv vet varför han eller hon ska gå hos dem. 

Oftast vet barnet varför de är hos X, om inte berättar personalen det för barnet så att barnet 

vet att personalen vet och visar barnet att de kan prata om det och ingen på X lägger några 

värderingar i barnens berättelser. 

 

R1 berättar om hur de professionella arbetar på X samt hur första mötet med ett barn kan se ut 

inom organisationen hon tidigare jobbat för.  

 

R3. De fick information om förälderns sjukdom antingen genom andra och ibland går det bra 

att fråga föräldern. Ibland fick hon informera barnen om förälderns sjukdom och i andra fall 

kände barnet till sjukdomen. 

 

R3 berättar om hur hon fick information om en förälders sjukdom samt hur hon jobbar med 

barnet och vilka kunskaper barnet har om förälderns sjukdom.  

 

Många verkar inte veta vad psykisk ohälsa är och vad det innebär för de anhöriga att leva med 

en person som är psykiskt sjuk. Om psykisk ohälsa uppkom mer i vardagliga sammanhang 

och samtal mer frekvent skulle kanske belastningen för familjen släppa. Om fler vet vad 

psykisk sjukdom innebär skulle de kanske kunna söka professionell hjälp och stöd som är 

aktuell för dem. På så sätt blir det lättare att veta var de ska vända sig men också att det kan 

bli lättare att hantera sjukdomen när man vet vad det är. I Reupert och Mayberys (2010) 

forskning står det att både föräldrar och barn tycker att barnen får för lite information om 

psykisk ohälsa och om förälderns sjukdom (Reupert, Mayberys, 2010). Vi har en uppfattning 

att psykisk ohälsa är mer tabubelagt än alkoholmissbruk då det gers mer information från 

professionella om alkoholvanor och vad det innebär än vad psykisk ohälsa är. 

 

R1. Skillnaden mellan missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar är att när föräldrarna har 

druckit så är föräldrarna konstiga på grund av alkoholen men är de sjuka kan de bli konstiga 

utan orsak. Det kan vara enklare för barnet när denne vet att föräldern blir konstiga av 

någonting än om de bara blir konstiga. Psykisk sjukdom och missbruk hänger ofta ihop så de 

som besöker X kan ha föräldrar som både missbrukar och har en psykisk sjukdom.  
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R1 pratar om skillnaden mellan missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar, och att det kan 

vara lättare att förstå förälderns beteende om det finns en konkret orsak såsom alkohol.  

 

Citatet påvisar att det är mer accepterat att samtala om alkoholproblem än psykisk ohälsa 

eftersom alkohol är något mer konkret och beräkneligt. Barnet kan då se att föräldern dricker 

och utifrån det koppla förälderns beteende till detta men det barn som lever mer en psykisk 

sjuk har svårt att se någon koppling till varför föräldern agerar som denne gör. Den psykiska 

ohälsan är mer abstract och oberäknelig och eftersom barnet inte kan se någon direkt orsak till 

beteendeförändringen kan barnet skylla på antingen sig själv eller någon annan, att det är 

deras fel att föräldern började må dåligt. De kan alltså försöka finna ett orsakssamband som 

inte finns. Om barnet ser en orsak till varför förälder blir annorlunda kan det vara lättare för 

de unga att skapa cooping strategier för att orka med sin situation som komplement till att 

söka professionell hjälp. Reupert och Maybery (2009) påvisat att barn till psykiskt sjuka ofta 

känner skuld och skam över sina föräldrar och att många unga klandrar sig själv eller någon i 

närheten för förälderns sjukdom (Reupert & Mayberys 2009). Om informationen om psykisk 

ohälsa ökar är det inte säkert att skuld och skam känslorna hos barnet minskar, men det 

kanske skulle bli lättare för professionella att fånga upp dessa barn om skammen minskar. 

Skuld och skam känslorna för barn till missbrukande föräldrar är säkert lika stora som hos 

barn med psykiskt sjuka föräldrar men det kan bli lättare för de professionella att 

uppmärksamma situationen som barnet levet i eftersom det är mer omtalat och synligt ämne.  

 

R1. Barn med psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar har ofta lätt att påbörja saker men 

inte slutföra dem, därför har X 15 veckors program, en tydlig början, mitten och avslut. Det 

finns fyra typer av program, barn- tonårs-, vuxen- och förälder program och i vissa fall 

återkommer besökarna i alla program. Hon tycker att efter dessa 15 veckor hos X ska barnen 

ut och göra roliga saker, inte stanna kvar hos dem. 

 

R1 beskriver hur deras organisation utarbetat de olika stödprogrammen som finns. 

 

Programmens utformning är upplagt så det finns en tydlig början, mitten och slut eftersom R1 

berättar att barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar ofta har lätt att påbörja saker 

men inte avsluta dem. Att barn till psykiskt sjuka kan ha svårt att avsluta det de påbörjat kan 

inte uppsatsen varken styrka eller motsäga då det inte framkommit i empirin som använts.  Att 

barnen dyker upp i alla program skulle kunna bero på flera olika anledningar, exempelvis att 

de fortfarande är anhörig till någon som är psykiskt sjuk samt den höga risken att utveckla en 

psykisk sjukdom. Ett problem som kvarstår enligt författarna är vart ska barnen vända sig 

efter programmets 15 veckor om föräldern är inne i en dålig period och barnet vill ha 

professionell hjälp.  

 

R3. Barn till psykiskt sjuka är mindre socialt aktiva, både de duktiga och de ”stökiga” 

barnen. De har ofta svårt att veta hur de exempelvis samspelar med kamrater, vad de ska 

prata om och hur de ska förhålla sig till andra. Hon upplever i samtal med barnen att de ofta 

har svårt för att uttrycka sig och förklara vad de verkligen menar. 

 

R3 berättar att barn till psykiskt sjuka är mindre socialt aktiva och att barnen ofta har svårt att 

interagera med kamrater samt att de ofta kan ha svårt att uttrycka sig.  

 

Att inte få prata om förälders sjukdom skulle kunna vara en av många anledningar till att 

barnen har svårt att hitta gemensamma samtalsämnen med jämnåriga. Då barnen kanske, på 

grund av förälderns sjukdom inte gör samma saker som andra barn gör på fritiden och i 

hemmet. Det skulle kunna vara svårt för barnen att kunna konversera som vanligt med andra 
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barn för att de kanske inte riktigt vet vad som är vanlig eller normalt att göra och vad som är 

okej att prata om. I tidigare forskning har det påvisats att barn till psykiskt sjuka har en 

långsammare språkutveckling och på så vis kan ha svårt att uttrycka sig. R3 bekräftar 

Griffiths (2007) forskning i sitt uttalande om barnens svårigheter att uttrycka sig, men ingen 

av dem hade en förklaring till varför språket inte utvecklades (Griffiths, mfl, 2007). Det är 

vanligt att de unga har svårt att skilja på sina egna och föräldrarnas känslor och åsikter då 

barnen sällan får en chans att utforska sitt eget känsloliv (Hindle, 1998). Detta skulle kunna 

vara en orsak till varför barnens språkutveckling är långsammare än barn i samma ålder 

eftersom de inte får utforska sitt känsloliv och sätta beskrivande ord på hur de mår.  

 

R2. Det finns önskemål att fritidsgårdarna ska ha öppet över jul eftersom julhelgen kan vara 

en jobbig tid i dysfunktionella familjer.  

 

Ingen empiri som används i uppsatsen styrker R2 tankar om hur jobbig julhelgen kan vara för 

barn till psykiskt sjuka. Exempelvis i skolan efter jul då alla ska berätta vad de har gjort på sitt 

jullov och vad de fick för julklappar. Barn till psykiskt sjuka kanske inte ens firar jul på grund 

av förälderns perioder och barnen stannar på så vis hemma hela julen och har ingenting att 

berätta i skolan. Om det fanns ett professionellt ställe som barnen kände sig trygg på och som 

hade öppet på jul skulle detta kunna bli en bra tillflykt på julen för barn till psykiskt sjuka och 

säkert många fler. 
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4. Diskussion 

 

Huvudresultatet i uppsatsen är att barn till psykiskt sjuka föräldrar kan vara svåra att 

upptäcka för de professionella samt att samverkan mellan olika organisationer är svag, vilket 

också leder till ett försvårande vid upptäckten av barnen. Vårt resultat stämmer inte helt 

överrens med den tidigare forskningen eftersom artiklarna har undersökt samverkan på en 

högre nivå än de professioner vi har undersökt. Våra respondenter anser att samverkan 

fungerar mellan olika organisationer även om den är svag, medan den tidigare forskningen 

säger att samverkan inte fungerar alls. De barn som upptäcks av professionella har ofta någon 

form av problematik i skolan såsom låga resultat eller olika konflikter, men de barn som 

klarar av skolan bra och inte har några synliga problem är svårare för de professionella att nå 

fram till. De låga skolresultaten bror på många saker men en av faktorerna som framkommit 

under arbetets gång är barnens ansvar i hemmet. Barn till psykiskt sjuka verkar ha antingen 

mer eller andra ansvarsområden i hemmet som inte alltid passar till deras mognadsnivå och 

detta kan påverkar prestationerna i skolan. Den nya informationen som kom fram var att R2 

påstod att just julhelgerna var en jobbig tid för barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar 

och julhelgen skulle kunna bli lättare för dessa barn om de hade en professionell att vända sig 

till. Det skulle kunna vara så att det finns en hel del forskat om det sedan tidigare som inte 

dök upp på grund av ordvalen som användes vid artikelsökningen. Med hjälp av 

respondenterna och den tidigare forskningen har alla uppsatsens frågeställningar blivit 

besvarade samt att ett antal nya ämnen dök upp som kommer att behandlas senare i 

diskussionen.  

 

Det har varit svårt att veta vad forskare har haft för definition på psykisk ohälsa då det sällan 

förklaras i artiklarna. Några forskare hade i sin artikel valt att utgår från en eller ett antal 

sjukdomar medan andra forskare inte har definierat psykisk ohälsa i sin forskning. Lindell 

(2003) berättar i sin avhandling att det finns olika sätt att se på psykisk ohälsa. En förklaring 

hon har är att det inte är personen i fråga som är sjuk utan att det är omvärlden som är sjuk 

och att personen kan ha svårt att handskas med den sjuka världen. Det är alltså inte personen i 

sig som är sjuk utan det är omvärlden.  Orsaken till varför det har varit svårt att hitta någon 

mer bestämd definition av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom skulle kunna vara för att 

uppsatsen inte har avgränsats till någon speciell sjukdom.  

 

Ruepert och Maybery (2010) nämner i sin studie att arbetet med barn till psykiskt sjuka 

anpassas efter barnens ålder och personlighet men att de inte tar hänsyn till olika psykiska 

sjukdomar utan drar alla över en kam, att de har samma symtom och beteende trots olika 

sjukdomar. De nämner i och för sig att de typiska problemen för alla psykiska sjukdomar är 

bristande kommunikation, oro, uppdelning av hushållsarbete och ansvarsområden dock bör 

informationen om de olika sjukdomarna skilja sig eller innebär depression och schizofreni 

samma sak för de anhöriga? Och menar de verkligen att barnen får lära sig om alla psykiska 

sjukdomar, det finns ju trots allt väldigt många.  

 

Tystnadsplikt finns mellan de olika organisationerna och professionerna med det verkar inte 

påverka samverkan mellan de professionella i det glesbebyggda samhället vi har tittat på. Det 

kanske kan vara så att det är svårare att samverka mellan olika organisationer och 

professioner i ett tätbebyggt samhälle då tystnadsplikten kanske styr mer där än i 

glesbebyggda samhällen där alla känner alla. Det kan även vara svårt för en människa att söka 

hjälp i ett glesbebyggt samhälle där alla känner alla, om de söker hjälp finns det en risk att alla 

vet om att det finns ett problem i den familjen efter det. Kanske skulle tystnadsplikten bli mer 
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ett hinder än en fördel i ett större samhälle på så vis att den gör det svårare för professionella 

att nå ut till fler anhöriga. Dock skulle troligen människor inte känna samma tilltro och på så 

sätt inte vilja ha hjälp om det inte finns någon form av tystnadsplikt som skyddar dem. I de 

glesa samhällena kan det vara ännu viktigare med tystnadsplikt just för att de flesta känner 

varandra på ett mer personlig plan och då kan det vara så att tystnadsplikten behöver vara 

striktare.  

 

Anledningen till att rapporter och artiklar som inte är vetenskapliga har tagits med är att de 

har enligt författarna varit relevanta för studien. Vi har haft i åtanke att vara kritiska till 

innehållet under läsningen och har bara använt oss av den information som vi upplevde var av 

värde och kändes tillförlitligt. Artikeln av Manjula & Raguram (2009) är skriven i Indien och 

resultatet bygger på andra seder och kulturer men deras resultat skiljer sig ändå inte från de 

västerländska studierna som använts i uppsatsen. Detta visar att samma problematik uppstår i 

arbetet med barn till psykiskt sjuka på andra ställen i världen. Aldridge (2006) tog upp kritiker 

i sin artikel som menade att det redan finns professionellt stöd och hjälp att få för familjer till 

psykiskt sjuka. Aldridge (2006) däremot menade att fokus i hjälp- och stödprogram som fanns 

var riktat mot den sjuke istället för hela familjens välmående. Vi upplever idag att det finns 

fler program och organisationer som jobbar riktat mot familjen men den kan vara så att det är 

svårt för de professionella att nå fram till de anhöriga då de inte ber om hjälp. På så sätt kan 

tidsskillnaden på vår studie i jämförelse med hennes spela stor roll, när Aldridge (2006) skrev 

sitt arbete kanske det inte var lika förekommande med anhörigstöd då det är ett relativt nytt 

arbetssätt. I uppsatsens empiri framkom det att samverkan mellan organisationerna var svag 

och på grund av detta kan de bli svårt att nå ut med rätt hjälp. Det skulle kunna vara så att den 

hjälp och det stöd som redan finns idag är bra men att det är kommunikationen runt om som 

behöver förstärkas.  

 

Uppsatsarbetet startade med att vi gjorde en artikelsökning som genomfördes gemensamt, 

men artiklarna delades upp och lästes var för sig. När alla artiklar hade lästs igenom skrevs en 

sammanfattning på varje artikel för att den andre skulle få insikt om vad artikeln avhandlade. 

Därefter gjordes en gemensam utsållning om vad som skulle vara med i uppsatsen och vad 

som var irrelevant. Fortsättningsvis genomfördes resterande arbete tillsammans såsom 

intervjuplanering och genom förande samt sammanställning och konklusion. Detta arbetssätt 

har passat författarna då samarbetet har varit genomgående bra. Användandet av språkbruk 

skulle troligen ha skilt sig markant om skrivarbetet hade delats upp mellan oss samt att vår 

tankegång influerades av varandra när vi satt tillsammans och skrev. I och med att båda deltog 

under intervjutillfällena hade vi hjälp av varandra samt att vi uppmärksammade olika delar av 

intervjun. Den ena kan ha hört något intressant som den andra inte alls tidigare la någon fokus 

på. I och med att vi var två fick vi alltså ett bredare perspektiv och uppmärksammade både 

olika och lika saker. 

 

Studien baseras på ett flertal artiklar som är vetenskapligt granskade samt böcker och 

rapporter. Valet av intervjupersoner med hög kompetens och erfarenhet inom ämnet är en av 

uppsatsens starkaste sidor. Att de etiska kraven är uppfyllda har även en positiv inverkan på 

uppsatsarbetet. På grund av studiens tidsbegränsning är den inte lika djupgående som önskats 

och på det sättet svagare. Uppsatsen har på många punkter kunnat genomföras på ett bättre 

sätt bland annat ta mer anteckningar under studiens gång för att kunna ge ett mer beskrivande 

uttalande om arbetets genomförande. Hade studien gjort i ett tätbebyggt län tror vi att 

resultatet antagligen skulle se annorlunda ut just för att tystnadsplikten kanske begränsar dem 

i en större utsträckning än vad de gör i ett glesbebyggt samhälle där alla känner alla och det är 

svårt att dölja att ens förälder är sjuk. 

 



 

 

Widelund, Sofia & Lundberg, Sara.  Mittuniversitetet 2012 Sida 21 
 

Fortsatt forskningsområde: Hur ser storhelger och lov ut i dysfunktionella familjer? Hur 

skulle samverkan runt barnen kunna förbättras och effektiviseras? Hur påverkar 

tystnadsplikten samverkan?  
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