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Abstract 

Psykisk ohälsa hos unga vuxna ökar och behovet av vårdinsatser blir större. Anhöriga ses 

numer som en resurs i dessa vårdinsatser. Trots detta visar tidigare forskning att samhällets 

insatser för att främja anhörigkontakterna delvis är undermålig. Kommunikation och 

samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal är ett område som lyfts fram som ett av 

problemområdena. Syftet med denna studie var att undersöka och skapa en djupare förståelse 

om föräldraskap till barn med långvarig psykisk sjukdom. Detta genom att beskriva hur 

vårdpersonalen upplever mötet med föräldrar till barn med psykisk sjukdom.  

         Studien utfördes med intervjuer av fyra personer som arbetade inom olika 

vårdinrättningar som kom i kontakt med föräldrar till vuxna barn med psykisk sjukdom och 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultaten redovisades med tre teman: 

Vårdpersonalens perspektiv, Förälders perspektiv och Framtid. Resultatet visade på 

problematiken kring föräldrarnas misstro gentemot vårdinsatser men jämfört med tidigare 

forskning framkom att alla fyra intervjupersoner upplevde till största delen bra möten med 

dessa föräldrar. Återkommande faktorer som skulle kunna förbättra eventuella problem 

framkommer där tid, information och kunskaper är viktiga komponenter. Resultaten visade 

även betydelsen av bra arbetsmiljö och vikten av en professionell chef.  

 

 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, föräldrar, vårdpersonal, vuxna barn 
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Abstract 

Mental illness amongst young adults is increasing and the need for care interventions becomes 

greater. Relatives are now seen as a resource in these care interventions. In spite of this, 

previous research shows that society's efforts to promote contacts with relatives are partly 

substandard. Communication and cooperation between relatives and healthcare professionals 

is an area highlighted as one of the problem areas. The purpose of this study was to 

investigate and create a deeper understanding about parenting to children with long-term 

mental illness. This is by describing how health professionals experience the meeting with 

parents of children with mental illness.   

        The study was conducted with interviews of four people working in different health care 

institutions that met parents of adult children with mental illness and were analyzed through 

qualitative content analysis. The results were reported with three themes: Healthcare 

professionals ' perspective, Parent's perspective and future. The result showed the problem of 

parental distrust in care, but was in relation to previous research relatively positive, that all 

four respondents experienced mostly good meetings with these parents. Recurring factors that 

could improve potential problems arise where time, information and knowledge are important 

components. The results also showed the importance of a good working environment and the 

importance of a professional manager.  

 

 

 

Keywords: Mental illness, parents, healthcare professionals, adult children 

 

 

Tack! 

Ett stort tack till er som ställde upp i denna uppsats och bidrog med era erfarenheter och 

tankar kring ämnet. Tack också till Bäckamåla klanen för både praktisk och mental 

uppbackning. Utan er intet.  
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Inledning 

Psykisk ohälsa hos unga vuxna 

Psykiskt mående bland unga är ett aktuellt och omskrivet ämne. Socialstyrelsen visar i en 

rapport på ökad psykisk ohälsa hos unga vuxna och därmed kan man befara att även föräldrar 

och anhöriga kring dessa vuxna barn blir en större grupp som även de mår sämre psykiskt 

(Socialstyrelsen, 2013). Vissa tecken fanns på en vändning till det bättre men rapporten kan 

dock konstatera att trots detta ökar antalet ungdomar som vårdas för psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk slutenvård (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Föräldraroll 

Att vara förälder är en glädje och ett ansvarstagande. För de flesta föräldrar fortsätter glädjen 

efter barnet blivit 18 år men ansvarstagandet ebbar ut och man kan vid någon tidpunkt i det 

vuxna barnets utveckling skönja en slags brytpunkt när man blir ”fri”. Föräldrar till vuxna 

barn med psykisk sjukdom når inte denna brytpunkt vilket medför ett helt annat 

förhållningsätt till sitt föräldraskap. Johansson har beskrivit detta i sin doktorsavhandling 

Ändlös omsorg och utmätt hälsa. Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig 

psykisk sjukdom. Johansson fokuserar sin avhandling på föräldraperspektivet. Den beskrivs av 

Johansson som en ansträngd situation både för sig själva och den övriga familjen (Johansson, 

2014). 

 

Föräldraperspektivet 

Den vård som ges av anhöriga till vuxna barn med psykisk ohälsa kan upplevas både 

meningsfull och belastande. Forskning har bland annat visat på att de psykiska 

påfrestningarna är de som anses svårast och att anhöriga spenderar avsevärd tid på att ta hand 

om sina nära ( Flyckt, Löthman, Jörgensen, Rylander & Koernig, 2013). Flera 

doktorsavhandlingar behandlar ämnet föräldraskap till vuxet barn med psykisk sjukdom och 

betydelsen av att se föräldrar och anhöriga som en resurs och komplement till vården kring 

det vuxna barnet. Därmed är det även viktigt att se till dessa anhörigas behov och mående 

(Foldemo, Gullberg, Ek & Bogren, 2005). Denna vård och omsorg är ofta ofullkomlig. 

Mycket av hjälpen föräldrar får är inte från vården utan från människor runtomkring och av 

anhöriggrupper (Clarke & Winsor, 2010). Fokus har legat på mödrars föräldraskap men det 
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finns även forskning kring fäders roll kring föräldraskap till barn med psykisk sjukdom. 

Denna forskning ger ett annat perspektiv och belyser svårigheter med forskning kring män 

och kvinnor och deras olika sätt att se och tolka verkligheten men även skillnader i förmågan 

att kunna uttrycka sig (Johansson, Anderzen-Carlsson, Ahlin & Andershed, 2012). 

         I Johanssons avhandlingen beskrivs föräldraperspektivet gentemot vården som något de 

inte vågar lita på. De anser att vården är otillräcklig, svårtillgänglig och utestängande. 

Kvalitén anses vara låg och informationen om barnets vård otillräcklig. Vad föräldrarna 

önskade var att någonstans få egen hjälp kring eget mående och bättre insyn i sjukvården 

(Johansson, 2014). I  Socialstyrelsens rapport om anhöriga i vården av psykiska sjukdomar 

framgår att en faktor till tillfrisknande är just anhörigas stöd. Rapporten beskriver även det 

faktum att synen hos vårdpersonal tycks ha bytt fokus från att tidigare skuldbelagt föräldrar 

till att numer ses som en resurs (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Vårdpersonalens perspektiv 

Vårdpersonalens syn på anhöriga har på några hundra år gått från total uteslutning till att 

innebära en stor och viktig del av den psykiskt sjukas rehabilitering. På 1800 talet ansågs 

anhöriga näst intill som de som orsakade problemet till att i modern tid anses vara en stor, 

viktig del av rehabiliteringen. Men detta har skett på bekostnad av den anhöriges eget mående 

och vårdpersonalen har inte riktigt funnit vägar för hur denna kontakt ska fungera. På 1800 

talet och in på mitten av 1900 talet bestod vården av total omvårdnad där kontakten till 

anhöriga praktiskt taget fullständigt bröts (Socialstyrelsen, 1982:8) Vården kring psykisk 

sjukdom har under senare delen av 1900 talet ändrats och därmed även vårdpersonalens syn 

på anhöriga. I takt med att nya behandlingsmetoder utvecklades och ideologiska 

ställningstaganden ändrades började en ny era där man mer började frångå dessa 

institutionella vårdformer till förmån för mer samhällsbaserade insatser . Detta kom att kallas 

avinstitutionalisering (Markström, 2003).  Denna utveckling och dess följder beskrevs bland 

annat i en statlig offentlig utredning kallad Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006).  I dess 

slutbetänkande fastslog man att anhöriga till psykiskt sjuka fått ett ökat ansvar, var utsatta för 

ökade påfrestningar och upplevde brister i kontakten med vården.  

         Vårdpersonalens perspektiv har på senare tid utforskats på bred front, dels med fokus på 

anhörigvård i allmänhet, dels specifikt just vårdens syn och tankar kring föräldrar till just 

vuxna barn med psykisk sjukdom. (Blomqvist & Ziegert, 2011) Föräldrar ses numer i många 

fall som en resurs och en hjälp för att trygga barnets hälsa och vårdpersonalen kan hitta stöd 
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och ovärderlig information om det vuxna barnets historia och annan fakta som kan tänkas 

vara till hjälp i vårdprocessen. Vårdpersonalens perspektiv och deras interaktion med 

anhöriga är en svår process och beskrivs i många rapporter som bristfällig och i behov av 

större kunskaper och riktlinjer för att vårdpersonalen ska kunna möta anhörigas behov av stöd 

(Ewertzon, 2012). Sekretessregler nämns som orsak till att anhöriga känner brister i 

kontakterna med vården. När ett barn fyller 18 år anses de vara myndiga i laglig mening och 

därmed har inte föräldrar längre samma rättigheter att ta del av information om det vuxna 

barnets vårdsituation. Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) är den lag som styr vad 

vårdpersonal får delge anhöriga. Enligt den får inte personalen till exempel meddela anhöriga 

om vårdtagaren avser bryta sin behandling . 

 

Argument för och emot kvalitativ undersökningsmetod 

I undersökningar där information från informanter huvudsakligen inhämtas via intervjuer 

finns olika metoder för genomförande och analys av materialet, alla metoder har sina 

möjligheter och begränsningar (Patel & Davidson, 2011). En särskild fördel med kvalitativa 

metoder är att de på ett mer djupgående sätt kan ge djupare kunskap om enskilda individers 

upplevelser än vad som kvantitativa metoder kan bidra med. Det innebär att den senare 

metoden riskerar att förlora värdefull kunskap om enbart kvantitativa siffermodeller används. 

Kvalitativa metoder ställer stora krav på undersökarens flexibilitet, metodkunskap och 

målinriktning då intervjusituationer inte helt kan förberedas eller vad som kan förutses 

komma fram, vilket innebär en rad möjliga svårigheter (Ejvegård, 2003). I analysarbetet blir 

undersökarens tolkning av intervjuerna en kritisk punkt då undersökaren utöver specifik 

metodkunskap även bör ha insikt i egen förförståelse och hur tolkningen relaterar till 

undersökarens subjektiva uppfattningar (Kvale & Brinkman, 2014). Å andra sidan kan 

undersökning med en kvalitativ metod inte mäta eller jämföra med andra data, så som 

kvantitativa metoder kan, vilket starkt begränsar den kvalitativa metodens generaliserbarhet 

(Ejvegård, 2003). 

         Historiskt sett är intervjuer ett gammalt sätt att inhämta kunskap, men det mer exakta 

sättet som till exempel journalister använder, är några hundra år. Under 1900 talet användes 

kvalitativa intervjuer alltmer en del inom samhällsvetenskapen. Mer standardformulerade 

strikta intervjuer som analyserats kvantitativt har dock oftare använts. Vid forskning inom 

hälso- och sjukvården för att skapa kunskap om patienters och personalens upplevelser har 

kvalitativa intervjumetoder på senare år blivit allt vanligare. Förklaringen till detta ökande 
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intresse för den kvalitativa forskningsintervjun är både tekniska, filosofiska och kulturella. 

Tekniken har gett oss enkla sätt att genomföra intervjuer var som helst, när som helst och till 

en ringa kostnad. Filosofins moderna ståndpunkter såsom fenomenologiska beskrivningar av 

medvetande, hermeneutiska texttolkningar av texter och den postmoderna fokuseringen kring 

den sociala konstruktionen av kunskap ger nya infallsvinklar inom vetenskaplig forskning. 

Kulturella faktorer inom den akademiska världen är även den en bidragande faktor som gör 

att intervjumetoden börjat vinna förtroende och anses som en fullgod metod. Detta tack vare 

metodens förtjänster med många praktiska tillämpningar. Trots vissa metodologiska 

svårigheter inom denna typ av forskning, har de den gemensamsamma fördelen av att kunna 

nyansera data och att skapa en djupare förståelse, än vad som kvantitativa metoder kan bidra 

med (Kvale & Brinkman, 2014). Det finns många olika metoder, benämningar och idéer kring 

intervjuer som forskningsmetod. Hallin och Helin beskriver den tolkande intervjustudien som 

ett sätt att skapa förståelse (Hallin & Helin 2018).  Att använda sig av denna metod bygger på 

uppfattningen att man har en önskan om att kunna se världen ur intervjuobjektets perspektiv. 

Man har således inte en önskan om att hitta någon exakt sanning om något mätbart eller 

faktiskt utan önskar få en bredare förståelse av den summerade sanningen, dvs allt bygger på 

att det finns i någon mån ett antal sanningar (kanske lika många som individer i världen). Men 

genom att belysa, tolka och fundera kring dessa olika perspektiv kan en djupare insikt i och 

förståelse för hur världen ter sig skapas. Därefter kan man använda denna kunskap till att 

hjälpa och konstruera vägar och handledning för till exempel problem som kan uppstå vid 

konflikter och friktioner som kan uppstå varhelst människor ska samarbeta och mötas. Denna 

typen av intervjuer har sitt ursprung i hermeneutiken som utgår ifrån tolkningar , både 

intervjuobjektet och den som intervjuar. Det finns inte en sanning om ett fenomen såsom 

positivismen hävdar utan resultatet är snarare tvärtom och komplext (Hallin & Helin 2018). 

         Kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att tolka texter med utgångspunkt i att strukturera i 

dessa texter på ett sådant sätt att man kan urskilja djupare meningar och tankegångar. Det 

handlar om tolkningar som ses i ett sammanhang där man är medveten om kultur, personlig 

historia och livsvillkor. Lundman och Hällgren Graneheim beskriver den kvalitativa 

innehållsanalysens ontologi, dvs läran om tingens sanna natur och hur verkligheten ter sig, 

och epistemologi, dvs vad som är kunskap och var ifrån den hämtas (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 

         Vilken metod som ska användas i olika studier är en avvägning mellan ett antal kriterier 

och tankar, vilka som kan tänkas ge maximal utdelning på studiens syfte och de 
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frågeställningar som ställs. Inledningsvis till denna studie studerades ett antal avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och texter kring ämnet där intervjumetoden var dominerande. Denna 

studies övergripande syfte var att studera människors olika perspektiv som i sitt arbete 

kommer i kontakt med anhöriga till personer med psykisk ohälsa. En kvalitativ metod valdes 

framför en kvantitativ med tanke på att möten människor emellan ter sig komplexa att 

undersöka. Intervjumetod med kvalitativ innehållsanalys bedömdes vara en bra möjlighet att 

belysa de enskilda upplevelserna. Den metoden är densamma som Johansson använder i sin 

avhandling och är en vanlig metod använd inom omvårdnadsforskning (Johansson, 2014). 

Kvalitativ innehållsanalys är induktiv i sin form, vilket innebär att man inte utgår från tidigare 

teser eller teorier utan samlar fakta som man sedan generaliserar till en slutsats. Motsatsen, 

dvs deduktiva metoder, innebär att man i förväg har en hypotes som man antingen bevisar 

eller motbevisar. Deduktiv metod och skulle vara tämligen omöjliga i denna typ av studie 

eftersom man inte har någon direkt och exakt hypotes. 

 

Undersökningsmetoder och validitet 

Validitet i vetenskapliga metoder är ett grundläggande förhållningsätt som är bland det första 

man får lära sig i när man börjar studera ämnet psykologi. Ordet validitet kan dock tolkas och 

definieras mer eller mindre olika beroende på vilken typ av undersökning det gäller. 

Studentlitteraturen innehåller definitioner såsom extern validitet vilket innebär 

generaliserbarhet i studien till andra populationer och miljöer. Intern validitet handlar om att 

forskningen verkligen fångar upp det den menar studera (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek , 

Passer & Smith, 2015). Frågor kring validitet bygger på den stora frågan om vad som är 

sanning. I den positivistiska filosofin finns det en föreställning om den objektiva värld som 

genom ett enda riktigt sätt kan speglas via kunskap. Den postmoderna eran upplöste detta 

genom sitt antagande att kunskap är social konstruktion av verkligheten (Kvale, 1997). Med 

andra ord kan man beskriva utvecklingen som att först ha sett allt i svart och vitt (sant och 

falskt) till att börja se alla typer av nyanser i en verklighet som skapas av möten där sanningen 

blir en individuell upplevelse av sociala sammanhang och den egna upplevelsen av sanning. 

Därmed inte sagt att validitetsfrågan blir mindre aktuell, tvärtom. En vetenskaplig 

undersökning kräver förhållningsätt som undersöker dess validitet men inom praktisk 

intervjuforskning blir valideringen enkelt uttryckt ett samtal, en process som sker människor 

emellan.  Kvale sammanfattar med den underbara definitionen som lyder, fritt översatt 

”undersökningen undersöker det intervjuundersökningen avsåg att undersöka” (Kvale, 1997). 
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Kvale menar vidare att en kvalitativ metod behöver ett övergripande tankesätt kring validitet 

som hela tiden, i alla de olika faserna kritiskt granskar och funderar över validiteten i studien. 

Det är inte en sista check som kan göras i slutet utan kräver en återkommande påminnelse 

under arbetets gång. Detta innefattar även vikten av att kunna dokumentera allt som skett i 

denna process på ett sådant sätt att läsaren kan följa processen som skett. Han menar att 

validera är att kontrollera, ifrågasätta och att teoretisera. Hantverket kring intervjuforskning 

bygger på att inte bara se på observationen i sig utan att även se till förmedlingen och de 

pragmatiska effekterna dvs vad ger de för praktiska konsekvenser (Kvale, 1997). Den 

grundläggande frågeställningen som en intervjuforskning står inför är att försöka hitta former 

som kan använda begreppen generalisering, validitet och reliabilitet på ett sådant sätt att de 

kan användas även här. Kvale tänker sig detta genom att i intervjuforskning återanvända 

begreppen men använda dem i ett vidare perspektiv (Kvale, 1997). Även Graneheim och 

Lundman tar upp generalisering, validitet och reliabilitet som koncept tagna ur den 

kvantitativa forskningen men som kan omformuleras till kvalitativ forskning. I kvalitativ 

forskning talar man trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som koncept. De olika 

koncepten är relaterade och sammanflätade till varandra (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka och skapa en djupare förståelse om föräldraskap till barn med 

långvarig psykisk sjukdom. Detta genom att beskriva hur vårdpersonalen upplever mötet med 

föräldrar till barn med psykisk sjukdom.  

 

Metod 

Deltagare/Urval 

Första kontakten togs via mejl direkt till personal vid olika avdelningar som har vuxna barn 

med psykisk sjukdom som patientkategori. Både privata, kommunala, landstings och statliga 

vårdinrättningar kontaktades. Detta mejl innehöll kort information om studiens syfte, etiska 

principer, intervjuplats mm men framför allt en förfrågan om kontakt med personal som 

kommer i kontakt med dessa personers föräldrar med önskemål om ett intervjutillfälle. 

Kontaktinformation bifogades där frågor och tankar kring studien kunde ställas. 

Svarsfrekvensen var mycket låg och de som svarade gav negativt besked med hänvisning till 
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tidsbrist. Ytterligare försök till att värva deltagare gjordes via personligt besök till 

vårdinrättning och personligt telefonsamtal till specifika människor som genom tips jobbade 

på dessa. Till slut gav det positivt svar från 4 intresserade. Detta kan ses som till viss del ett 

bekvämlighetsurval eftersom valet föll på den som helt enkelt ville delta och som fanns 

tillgänglig via personliga kontakter (Wilson & MacLean, 2011). Denna studie inriktade sig på 

minst fyra intervjupersoner, men fler personer hade varit önskvärt och det uppskattades en 

timmes tid för varje intervju. Beroende på studie, ansats och intervjutid blir antalet 

intervjupersoner svårt att exakt fastslå i förväg och färre intervjuer begränsar de slutsatser som 

kan dras och undersökningens generaliserbarhet (Bryman, 2018). Detta underlag bedömdes 

dock kunna ge en djupgående analys av studiens frågeställning och ämne. Men ett färre antal 

intervjuer kan å andra sidan generera mer och bättre kvalité på resultatet, vilket är något 

Kvale understryker. Vidare menar Kvale att många faktorer ska beaktas vid valet av antal 

intervjuade i en studie till exempel resurser såsom tid (Kvale, 1997).  

 

De fyra intervjuade är alla kvinnor. Fortsatt kallas de här A, B , C och D. Intervjuperson A är 

47 år och är sjuksköterska. Hon arbetar på en kommunal vårdinrättning med bland annat 

vuxna unga med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Intervjuperson B är 64 år och 

arbetar som vårdbiträde på ett privat boende för vårdtagare med olika psykiska diagnoser. 

Intervjuperson C är 61 år och är chef för ett statligt behandlingshem med vuxna personer som 

har beroendeproblematik i kombination med psykisk störning. Intervjuperson D är 58 år och 

är behandlingsassistent på samma vårdinrättning som intervjuperson C.  

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Den metod som används i denna studie kallas semistrukturerad dvs den är förhållandevis 

fokuserad kring olika teman men ger utrymme för intervjuobjektets egna tankar till skillnad 

från en ostrukturerad intervju där förhållningssättet är mer fritt (Bryman, 2018). 

Intervjuguiden, bilaga 1, kan ses som en grund att stå på så att sidospår som kan uppstå och 

som kan vara av intresse för studien kan följas upp (Bryman, 2018).  

 

Kvalitativ innehållsanalys i uppsatsen 
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Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att se mönstren i texten vilka kan synliggöra 

variationer. Likheter och skillnader kategoriseras i olika tolkningsnivåer. Texten innehåller 

dels ett manifest innehåll och ibland också ett latent innehåll. Det manifesta innehållet är det 

uppenbara vilket uttrycks på ett beskrivande sätt i kategorier. Det latenta innehållet är det 

underliggande inte direkt uppenbara men som utrycks på tolkande nivå i form av teman.  

Både manifest och latent innehåll kräver tolkning men dessa är varierande i djup och 

abstraktionsnivå. Låg abstraktionsnivå innebär rent faktamässiga beskrivningar som är 

konkreta till exempel temperaturer, platser eller mediciner. Hög abstraktionsnivå innebär 

generella beskrivningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Centrala begrepp enligt Lundman & Hällgren Graneheim inom kvalitativ innehållsanalys och 

som används i uppsatsen är  

- Domän. Del av test som handlar om ett specifikt område. Grov struktur som är möjlig 

att identifiera med låg grad av tolkning. 

-  Meningsenhet . Delar av texten som hör ihop innehållsmässigt. 

-  Kondensering .Förkortningsprocess. man kokar ihop det viktigaste till en mindre sats. 

-  Abstraktion.  

-  Kod. Etikett på en meningsenhet som beskriver innehållet. Den kondenserade 

meningsenheten abstraheras till en högre logisk nivå. 

-  Kategori. Flera koder med liknande innehåll. 

-  Tolkning.   

- Tema. Sammanbindnings metod för att för latent innehåll som svarar på frågan vad 

handlar det här om. 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Procedur 

Kontakt med presumtiva intervjupersoner togs via mejl via en inbjudan till deltagande i en 

forskningsintervju, se bilaga 2 Inbjudan . I den beskrevs kort studiens upplägg och syfte och 

vilka metoder som skulle användas. Som tidigare beskrivits i avsnittet urval var intresset lågt 

att delta i undersökningen men fyra deltagare anmälde intresse och kontaktades igen via mejl 

eller telefon och praktiska detaljer avhandlades såsom intervjuplats och tid. Intervjuerna tog 

ca 1,5 timme att genomföra varav ca 45 minuter upp till en timme var effektiv intervju. En  
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intervju skedde i författarens hem och en i den intervjuades hem. Två intervjuer skedde på 

den aktuella arbetsplatsen. Innan intervjun startades, informerades den intervjuade återigen 

om de etiska riktlinjer som denna undersökning utgår från och alla fick en pappersutskrift av 

intervjuförfrågan med kontaktuppgifter osv så att de enkelt skulle kunna tänka igenom, läsa 

den information som getts och kunna återkoppla om de så önskade. Allt spelades in på en 

mobiltelefon och transkriberades samma kväll eller dagen efter. Transkriberingen från tal till 

skriftspråk var närmast ordagrann men intervjun avidentifierades för att deltagarnas inte 

skulle kunna spåras. Insamlat material sparades så kort tid som möjligt och efter att studien 

var avklarad destruerades allt grundmaterial. En längre lagring av insamlat material än under 

studietiden ansågs inte nödvändig av författaren med tanke på studiens begränsade 

omfattning. Alla deltagare hade fått möjlighet att se transkriberingen men ingen önskade det. 

Alla deltagare blev även informerade om när och hur man skulle kunna få se och läsa den 

slutliga uppsatsen och önskemål om eventuell information om detta tillfrågades. 

 

Analysprocess 

När intervjuerna transkriberats skrevs de ut och lästes igenom och ett första försök inleddes 

för att få en bild av innehållet. Meningsenheter markerades enligt principer för kvalitativ 

innehållsanalys och fördes in i tabellform (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna 

tabell abstraherades menigsenheter till en kondenserad meningsenhet. Dessa kodades och 

sorterades i kategorier och underkategorier. Därefter bestämdes de tre olika teman. Dessa är 

baserade på de tre forskningsfrågor som användes i intervjuguiden. Även dessa teman lades in 

i en tabell där de sammanfogades med den första tabellen.  

 

Validitet 

I föreliggande undersökning har författaren försökt förhålla sig enligt generella principer så 

som Kvale beskrivit kring validitet genom att bland annat hela tiden ifrågasätta, vara 

professionell och försöka beskriva hela processen från studiens början där olika teorier och 

forskning lästes och dryftades till de teorier som sedan användes(Kvale, 1997). Vidare tänkte 

författaren om resultaten kan anses rimliga och om de skulle kunna tillföra framtida forskning 

något av värde. Eller ännu bättre någon reell betydelse för praktisk användning. 
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Etik 

Deltagarna informerades om frivillighet och möjlighet att avbryta när helst de så önskade. 

Deltagarna fick ge sitt medgivande till att intervjuerna spelades in och sedan transkriberades 

där de som önskade fick möjlighet att läsa igenom och godkänna. De fick även information 

om att bara författaren till denna studie kom att hantera materialet. Deltagarna fick även 

möjlighet till att se resultaten. Denna information förmedlades både vid intervjuförfrågan men 

även inför intervjutillfället. Studien använde vetenskapsrådets fyra kriterier som hänvisades 

till i intervjuförfrågan och även vid intervjutillfället.  

De fyra kriterierna är: 

Informationskravet vilket innebär att man måste informera deltagarna om syftet med 

undersökningen. Att deltagandet är frivilligt och de kan avsluta sitt deltagande när de önskar 

utan att motivera. Vad som ingår i studien och vad kunskapen ska användas till. Hur studien 

kommer att kommuniceras(rapporteras) Information om de fyra etiska riktlinjerna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till s.k. informerat samtycke till vad som ska 

göras  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör deltagarna ska vara konfidentiella, 

förvaras på ett säkert sätt. Vid behov, låsas in. Och namn ska kodas 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna får endast användas till forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Denna studie är i linje med GDPR EU:s dataskyddsförordning och alla personuppgifter som 

inhämtats följer denna förordning (Datainspektionen, 2018). 

 

Resultat 

Redovisningen av resultaten följer de tre olika teman från innehållsanalysen som även var de 

tre olika forskningsfrågorna i intervjuguiden. De tre teman är Vårdpersonalens perspektiv, 

Förälders perspektiv och Framtid. Efter att transkriberat och följt Graneheim och Lundmans 

modell utkristalliserades en sammanställning i tabellform för var och en av intervjuerna. Se en 

del av en sådan tabell i fig.1 nedan. De tre teman som sammanfogades från den tabellen ses 

delar av i fig. 2 nedan. 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

De kommer in 

redan  

med en upplevelse 

av att verka i 

underläge och  

intar en 

försvarsställning 

Föräldrar i 

underläge  

och 

försvarsställning. 

Föräldrars 

underlägsenhet 

/försvar 

Underlägs

enhet 

Försvar 

Underlägsenh

et 

De verkar trötta på  

samhället 

Trötta på samhället Samhällsmisstro Samhälls

misstro 

Misstro 

Fig.1 

 

Undertema Tema 

Föräldrar misstror sitt barns kapacitet 

Utomstående kan ställa andra krav 

Vårdpersonal, ny relation ger nya möjligheter 

Personalen är människor och blir påverkade 

Man får olika bemötande. Man ger olika 

bemötande 

Eget perspektiv. 

Detta känner och tycker den intervjuade i 

mötet med föräldrar till vuxna barn med 

psykisk sjukdom. 

 

Vill inte släppa taget 

Logisk förståelse av avlastning.  

Känslomässigt icke förståelse 

Trötta på samhället 

Tror ej på hjälp 

Förälders perspektiv  

Detta tror den intervjuade att föräldrar till 

vuxna barn med psykisk sjukdom känner 

och tycker om mötet med vården  

Info i samhället om psykisk sjukdom  

Andra aktörer 

Kommunikation 

Anhörigvård  

Personal Lyssna Tid 

Framtid 

Åtgärder föreslagna av den intervjuade 

för att skapa bättre förutsättningar inom 

detta fält 

Fig.2 
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Efter att analyserat samtliga intervjuer enligt ovan uppstod en samling nyckelord som var 

gemensamma för alla intervjuer. Av dessa gjordes en sammanställning som följde de tre 

teman som redovisas nedan. 

 

Vårdpersonals perspektiv 

Mötet med föräldrar till vuxet barn med psykisk sjukdom beskrivs förvånansvärt likartat av 

alla de fyra intervjuade. Alla talar om positiva möten i det stora hela men med en del negativa 

inslag. Sakens natur gör att det finns mycket ångest och sorg i bilden från start. Känslor är ett 

ord som återkommer i alla fyra intervjuerna. Dels de egna känslorna kring omhändertagande 

och möten dels förälderns känslor i relation till sitt vuxna barn och de problem som finns 

kring detta. Sekretess är även det ett nyckelord som kommer upp i samtliga intervjuer. Detta 

beskrivs som ett problem men vid problem anser tre av de intervjuade att dessa problem går 

via chefer och alltså inte är ett större hinder för fotfolket närma patienten. En av de 

intervjuade beskriver det så här ”Sekretessen inget större problem för mig eftersom jag inte 

behöver ta det i min yrkesroll utan det är platschefen, sjuksköterskan som får ta det” Den 

enda intervjuade som är chef beskriver sekretessen även hon som ett inte så stort problem utan 

enlig henne är det sunt förnuft som gäller och det har aldrig uppstått några större problem. 

Alla fyra anser att detta problem handlar om kunskap och kommunikation dvs att bara 

föräldern får denna information så har de förståelse för sekretessen och de begränsningar de 

ger för vårdpersonalens agerande i dessa situationer. Sist men inte minst nämner alla fyra 

vikten av föräldrar och anhöriga och de positiva effekter som detta ger i vården. 

 

Förälders perspektiv 

Vad de intervjuade tror att föräldrarna till vuxet barn med psykisk sjukdom känner och tycker 

om mötet med vården är även det temat relativt samstämmigt mellan de fyra intervjuade. 

Nyckelord som jag identifierat är trötthet, samhällsmisstro, skuld, avlastning. En bild av 

denna förälders känslor blir enligt de intervjuade en uttröttad människa med en misstro mot 

vården och med en del skuld på sina axlar som behöver avlastning.  Uttröttade föräldrar efter 

ett ofta livslångt omhändertagande av ett barn som haft bekymmer långt innan de blivit 

myndiga som är i stort behov av avlastning och hjälp. Denna avlastning som vården kan 

erbjuda möts både av skam och skuldkänslor men även lättnad. En intervju beskriver det med 

följande ”Avlastning behövs men är dubbeltydigt. Vill bli avlastade men får dåligt samvete för 

att de skäms för att de inte orkar med själva. Logiskt förstår de att de är positivt men 
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känslomässigt blir det svårt. Att våga släppa taget” I en annan intervju beskrivs det med 

orden ”En enorm lättnad för föräldrarna att kunna slappna av och veta att barnet är i goda 

händer” 

Den skuld hos föräldrarna som beskrivs ovan är något vårdpersonalen upptäcker hos föräldrar 

även i andra sammanhang och som de behöver hantera. Vårdpersonalen behöver på ett sätt 

även bli förälderns ”vårdare” vilket beskrivs av en av de intervjuade med orden ”Ja lite så, vi 

plockar bort lite skuld från dem många gånger”  

 

Framtid 

Åtgärder som de intervjuade föreslagit för att förbättra situationen för föräldrar till vuxna barn 

med psykisk sjukdom kan summeras i några olika kategorier som alla fyra intervjuade 

nämner. Kunskap och information är en stor kategori. Ju mer information man ger föräldrarna 

desto bättre blir utgångsläget. Men även kunskap ut i samhället och kunskap till vårdpersonal 

nämns av samtliga. Tid är ett nyckelord som återkommer. Bara man har tid för möten och 

samtal med föräldrarna så ökar chansen för bättre samarbete och kommunikation. Alla är 

överens om vikten av att ha en fortsatt god relation till anhöriga och föräldrar och denna 

relation bör tas om hand och utvecklas. Personalgruppen och dess chef nämns i alla fyra 

intervjuerna. Det krävs gott ledarskap och en väl sammanhållen arbetsgrupp för att kunna 

utföra dessa ofta känslomässigt svåra möten och vårdinsatser. Ett citat beskriver detta bra ”Är 

man människa som jobbar med sig själv som verktyg så måste man vara rädd om det 

verktyget” Det krävs en bra chef som uppmuntrar personalen både i utbildning och 

jobbsituationer men som även ser till att personalen tar hand om sig och sin kropp. En annan 

av de intervjuade beskriver det med orden ”Vi har en uppmuntrande enhetschef som försöker 

uppmuntra oss” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och skapa en djupare förståelse om 

föräldraskap till barn med långvarig psykisk sjukdom, utifrån vårdpersonals perspektiv. Detta 

genom att beskriva hur vårdpersonalen upplever mötet med föräldrar till vuxna barn med 
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psykisk sjukdom. Genom dessa fyra intervjuer har studien vissa likheter med tidigare 

forskning där bland annat Johansson redovisar föräldrarnas misstro och besvikelse av 

vårdinsatser (Johansson, 2014). Denna misstro mot både vård och samhälle bekräftas även i 

denna studies beskrivningar av hur föräldrar förmedlar sin verklighet till vårdpersonalen . 

Sekretess nämns som en orsak till dessa kommunikationsproblem vilka även beskrivs av 

Johansson (Johansson, 2014) Dock tycks inte sekretessproblematiken vara ett lika stort 

problem i denna studie. Kunskap, information och fortsatt samarbete och utveckling mellan 

vård och anhöriga är ett återkommande tema i många tidigare studier (Foldemo, Gullberg, Ek, 

& Bogren, 2005) (Johansson, 2014) vilket även det bekräftas i denna studie. Tid nämns som 

en viktig komponent i för att känna sig sedd och underlättar kommunikation vilket även 

bekräftas av Johansson upp som en av många faktorer som kan öka livskvalitén för föräldrar 

till vuxet barn med psykisk sjukdom (Johansson, 2014).Det innebär dels tid att återhämta sig, 

få avlastning men dels i mötet med vårdpersonal (Johansson, 2014). Johansson beskriver att 

föräldrarna var övervägande negativa mot vårdinsatserna (Johansson, 2014). I föreliggande 

uppsats kan Johanssons slutsats dock inte bekräftas, alla fyra intervjuade nämner att det är 

övervägande positiva kontakter med föräldrarna. Socialstyrelsens rapport från 2002 

(Socialstyrelsen, 2002) beskriver ett nytt synsätt på anhöriga som en resurs och hur personer 

med psykisk sjukdom upplever att anhörigstöd är betydelsefullt. Det överstämmer därmed 

med denna studie då alla talade om vikten av närstående, deras uppmuntran gentemot 

föräldrar och åtgärder som togs på de olika intuitionerna som ska underlätta för de anhöriga. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka och skapa en djupare förståelse om föräldraskap till barn med 

långvarig psykisk sjukdom. Detta genom att beskriva hur vårdpersonalen upplever mötet med 

föräldrar till vuxna barn med psykisk sjukdom. Detta genomfördes med en kvalitativ metod 

genom fyra intervjuer och därefter kvalitativ innehålls analys av dessa. Studiens population 

med enbart fyra deltagare är en begränsning och det kan inte uteslutas att om studien hade 

haft tillgång till fler deltagare hade analyser och resultat kunnat ge ett större spektrum av 

kunskap. Åldern på deltagarna var även åldersmässigt lika, alla var mellan 47 till 64 dvs 

tillhörande den äldre delen av arbetande vårdpersonal. Några intervjuer med åldersgruppen 40 

och därunder hade möjligen kunnat tillföra studien ytterligare kunskaper. En annan aspekt är 

att samtliga deltagare är kvinnor, vilket är en ganska vanlig bild av den sneda 

könsfördelningen inom vården. Hur män i en personalgrupp ser på anhörigas roll i vården kan 

inte denna undersökning belysa, vilket är en brist. Vid genomgång av aktuell litteratur 
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framkom inte heller någon uppgift om könsfördelningens eventuella betydelse. Det är inte 

känt av författaren om det överhuvudtaget gjorts någon studie kring detta genusperspektiv.  

En möjlig svaghet i undersökningen är att en mera erfaren intervjuare skulle kunna få ut mer 

av intervjuerna. Följdfrågor till exempel kändes i den första intervjun som ledande men i den 

sista började författaren förstå vidden av att just kunna ställa dem vilket är en av poängerna 

med att förhålla sig till en intervjuguide. Där kan man förstå att just återkommande intervjuer 

tillslut ger en fördjupad kunskap inom hantverket. Författaren kan även konstatera att på 

grund av denna brist på hantverkskunskap kring intervjuteknik kan ha bidragit till ett delvis 

magert resultat då intervjuerna till stor del innehöll ovidkommande information om specifika 

fall och detaljer om dessa. En erfaren intervjuare hade förmodligen kunnat avbryta sådana 

diskussioner för att mer fokusera på själva forskningsfrågorna. 

 

Framtida forskning och praktiska implikationer 

Det finns många olika framtida forskningsområden kring studiens olika frågeställningar. 

Kommunikation mellan föräldern till vuxna barn med psykisk sjukdom och vården behöver 

utvecklas och där finns möjligheter att finna vägar som effektiviserar denna kommunikation. 

Forskning kring kommunikation patient/vård i allmänhet och förälder/vård i synnerhet är en 

väg. Praktiskt skulle en broschyr specifikt riktad till dessa föräldrar kunna tas fram och delas 

ut i relevanta sammanhang, till exempel vid läkarsamtal, vid vårdcentral eller vid 

anhörigmöten. Den skulle även kunna innehålla information om anhöriggrupper och andra 

forum där man kan få hjälp och stöd. Den skulle delas ut till föräldrarna och hjälpa dem i 

deras behov av mer kunskap och bättre mående. Men även vårdpersonalen behöver 

kontinuerligt få utbildning och nya erfarenheter kring hur föräldrarna tolkar och känner kring 

dessa möten. Således bör även vårdpersonalen få adekvat fortbildning. En tanke är att en 

förälder kan komma och föreläsa om sin historia och vad hen ansåg om det bemötandet hen 

fick. Ovärderlig information skulle kunna ringas in om sådant som var bra men även om 

sådant som var mindre bra. Tid är ett återkommande ämne som tas upp i många studier även i 

denna. Därmed bör kunskaper om detta komma ut till verksamheten speciellt till 

chefspositioner så att de i sin planering av arbetstider osv har insikt av betydelsen att möten 

med föräldrar och anhöriga kräver just tid för att få en bättre vårdsituation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund/Allmänt 

Ålder. Yrkesroll. Antal år inom yrket. Antal år i just denna avdelning. 

 

 

Forskningsfrågor 

 

Eget perspektiv 

Hur upplever du mötet med anhöriga till vuxna barn med psykisk sjukdom? 

 

Vad upplever du som den största svårigheten i dessa möten med anhöriga? 

 

Vad upplever du som den största vinsten/fördelen i dessa möten med anhöriga? 

 

Förälders perspektiv 

Hur skulle du beskriva den största svårigheten du tror anhöriga möter i kontakten med 

vården? 

 

Hur skulle du beskriva vad anhöriga finner positivt i mötet med vården? 

 

Framtid 

 

Vad anser du skulle kunna bättra på relationen mellan vård och anhöriga? 
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Bilaga 2 

 

Hej. 

Jag heter Nina Fredhage och läser Psykologi på Linneuniversitetet. Nu ska jag skriva min c 

uppsats som ska handla om relationen mellan anhöriga/föräldrar till vuxna barn med psykisk 

sjukdom. Jag har läst ett antal avhandlingar och fördjupat mig i Anita Johanssons 

doktorsavhandling Ändlös omsorg och utmätt hälsa. Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet 

barn har långvarig psykisk sjukdom. Publicerad 2014 Örebro Universitet. Forskning kring 

detta ämne är av stor betydelse dels för de som insjuknar i psykisk sjukdom och deras familjer 

men även för er inom vården eftersom det gynnar alla om vården fungerar och patienterna 

mår bättre. Vill därmed poängtera att medverkan i dessa typer av studier är viktig och jag blir 

tacksam om ni kan hjälpa till. 

Jag ska använda kvalitativ metod med intervjuer med vårdpersonal. 

Därför är min fråga om någon eller några skulle kunna vara intresserade av att bli intervjuade. 

Beräknad tidsåtgång är ca en halvtimme, maximalt en timme. Mötet kan ske där det passar er 

bäst. Till exempel på lokal i stan, hemma eller arbetsplats. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta. 

Resultaten kommer bara användas här i denna studien och kommer sedan förstöras. 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Jag kommer även att förmedla c uppsatsen och dess slutsatser när den blivit klar och godkänd, 

förhoppningsvis i början av 2019, till de som medverkat. 

 

Om ni vill fråga eller tänker på något, hör av er.  

Mitt telefonnummer 070–6846734. 

Min mejl backamala@lby.se 

 

Tack för er hjälp! 

Nina Fredhage  


