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The purpose of this study was to investigate psychiatric staff’s 

descriptions of working with children of the clients and furthermore 

to analyse recollections on how the staff supports their clients in 

their parenting role. We’ve taken inspiration from a hermeneutic 

approach and conducted interviews with four individuals in closed 

psychiatry. The interviews was carried out using a semistructured 

conversation methodology. The analysis of staff depositions in our 

study shows that the work with the children happens both direct and 

indirect. It also shows that staff feel that they must have the ability 

to see their clients individual needs of emotional support, but also 

that their working to strengthen the clients self trust. The staff has to 

be aware that their work indirectly have an impact on the client’s 

children. As psychiatric staff it’s important to support the client in 

their current situation. As a professional, you should also be able to 

see everyone’s equal value, independent of diagnosis or committed 

crimes.  

 

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de intervjupersoner som deltagit i denna studie, och 

som genom sina berättelser bidragit med sin kunskap. 

Vi vill även tacka våra anhöriga för deras tålamod och stöttning under vår 

forskning. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Goran Basic som med sina stora 

kunskaper och med sitt engagemang drivit oss framåt i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

INLEDNING    1 

        Historik     2 

        Allvarligt psykiskt sjuk och frihetsberövad  2 

        Barns rättigheter    4 

   TIDIGARE FORSKNING   5 

        Barnens perspektiv    5 

        Patientens perspektiv    7 

        Personalens perspektiv   6 

        Personalens berättelser om besök   7 

        Personalens berättelser om att främja kontakt       8 

   SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  9 

   TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  9 

        Socialt kapital    9 

        Roller som ageras av aktörer   10 

        Genusperspektivet    12 

METOD     13 

   METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER  13 

   PLANERING OCH GENOMFÖRANDE  13 

        Urval     13 

        Semistrukturerad intervju   14 

        Insamling av empiriskt material   14 

        Analys och bearbetning av empiriskt material                           15 

        Kvalitetskriterier                                             16 

        Forskningsetiska övervägande   16 

ANALYS     16 

   BERÄTTELSER OM ARBETET MED KLIENTENS BARN 17 

        Om pedofilens rätt att träffa sina barn  17 

        Barnombudsmän : tecken på personalens 

        bristande kompetens?    19 

   BERÄTTELSER OM ARBETET MED ATT STÖTTA  

   KLIENTER I FÖRÄLDRAROLLEN   20 

        Förmåga att läsa av klienten   20 

        Att förhålla sig till klientens känslor av oro  21 

        Ett trivsamt besök    22 

        Modersinstinkt    23 

   BERÄTTELSER OM ATT INTE FÅ TRÄFFA SIN  

   FÖRÄLDER    24 

        Förälder i handfängsel   24 

        Barn som bevittnat brott   24 

        Att inte kunna träffa sin pappa när man vill  25 

   BERÄTTELSER OM ANSVAR   26 

        Hårda krav på att anmäla   26 

        Dokumentation om barnen   27 

        Bryta besök    28 

DISKUSSION    30 

ANALYSDISKUSSION    30 



 

 

  METODDISKUSSION    38  

       Metodologiska utgångspunkter   38 

       Urval     38 

       Instrument                        38 

      Insamling av empiriskt material   39 

      Analys och bearbetning av empiriskt material  39 

     Pedagogiska implikationer   39 

    

AVSLUTNING    40 

         

REFERENSER    42 

BILAGA 1     48 

BILAGA 2     50 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  INLEDNING 

Enligt Skerfving (2015) lider 20-40 procent av befolkningen i Sverige av psykisk ohälsa 

av olika svårighetsgrader, av dessa söker tre till fyra procent vård inom vuxenpsykiatrin. 

I en undersökning gjord av Skerfving (2007) är cirka en tredjedel av dessa föräldrar. En 

brittisk forskningsrapport gör gällande att cirka en tredjedel av de patienter som vårdas 

inom sluten psykiatri är föräldrar (Parrot, Macinnes & Parrot, 2015). 

Skerfving (2015) förklarar i sin rapport att det fortfarande finns förhållandevis lite 

forskning om barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom och hur det 

påverkar dem. Även utanför Sveriges gränser är forskningen inom området begränsad. 

Vidare skriver författaren att dessa barn brukar benämnas ”de osynliga barnen” 

(Skerfving, 2015, s. 22), ett begrepp som står för att barn till psykiskt sjuka visas väldigt 

lite uppmärksamhet, inte bara i samhället i stort, utan även inom psykiatrin där föräldern 

vårdas.  

Barn till psykiskt sjuka utgör 18 till 19 procent av de män som döms för allvarliga brott 

i Sverige. Med allvarliga brott menar Hjern, Arat och Vinnerljung (2014) brott vars 

påföljd är skyddstillsyn, rättspsykiatrisk vård eller fängelse. Kvinnor med samma 

bakgrund, det vill säga de som växt upp med föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom, 

döms enligt statistiken inte alls i samma utsträckning som män för allvarliga brott. Hos 

kvinnor yttrar sig istället andra former av problem som kan ha kommit av denna 

uppväxt. Sådana problem kan exempelvis utgöras av att vara i behov av 

försörjningsstöd eller på annat sätt vara i behov av sociala hjälpinsatser (Hjern et al., 

2014). 

I rapporten Barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Barndom och uppväxtvillkor 

(Skerfving, 2015) finns det beskrivet hur man genom historien tagit hand om psykiskt 

sjuka. I och med förändringarna inom psykiatrivården under 1900-talet, innebar detta 

även stora förändringar för familjer med en psykiskt sjuk förälder. Från att som psykiskt 

sjuk alltid ha vårdats på institutioner utan möjlighet att träffa sina barn, till att som i 

dagens samhälle ha möjlighet till stödinsatser och vård i hemmet. Även vid allvarlig 

psykisk sjukdom, där man tvingas till vård inom den slutna psykiatrin har man idag 

möjlighet att behålla kontakten och få besök av sina barn i den mån det är möjligt, 

beroende symtomens svårighetsgrad (Skerfving, 2015). 

Det är ovanligt att man inom psykiatrin har utarbetade handlingsplaner och arbetssätt 

för hur man som psykiatripersonal bör arbeta för att stödja patienter som är föräldrar 

(Järkestig-Berggren, 2008 & Skerfving, 2005).  

Sett utifrån ovanstående stycke är detta en forskning som kan komma att bli intressant 

utifrån ett pedagogiska perspektiv då det finns lite forskning för hur man på bästa sätt 

ska arbeta med patienter som är föräldrar och deras barn. Den pedagogiska grundsynen 

bygger på tre delar enligt Stigsdotter-Ekberg (2010), vilka är människosyn, 

kunskapssyn och samhällssyn. Vidare beskriver Stigsdotter-Ekberg (2010) att 

”människor lär och utvecklas” (Stigsdotter-Ekberg, 2010, s. 11) och att de genom 

”detta lärande påverkas av det samhälle och den kultur som människor befinner sig i” 

(Stigsdotter-Ekberg, 2010, s. 11). Som professionell inom den slutna psykiatrin är du 



 

 

 

skyldig att ge alla samma stöd och behandling oavsett diagnos och brott. Kunskapen hos 

den professionella bör därför inte inte bara ha utgångspunkt från egna erfarenheter utan 

även ha förmågan att tillägna sig kunskap utifrån forskning och andras erfarenheter 

(Topor & Borg, 2007). 

Studien kan komma att ge professioner inom psykiatrin kunskap om 

förklaringsmodeller som handlar om individers beteende. Denna kunskap kan utveckla 

professionernas förståelse för sina patienters beteende. Exempelvis kan denna kunskap 

bidra till att personalen blir medveten om vilken roll de själva har i patientens liv. 

Tidigare forskning beskriver berättelser från yrkesverksamma. Dessa berättelser handlar 

om vad personalen inom den slutna psykiatrin säger sig tycka fungera i arbetet med 

patienter som är föräldrar och med deras barn. 

Historik 

Redan i början av förra seklet var frågor angående om hur psykisk sjukdom påverkade 

den sjukes barn ett omdiskuterat ämne inom socialpolitiken (Skerfving, 2015).  

På 1930-talet stiftades en lag som gav rätt att tvångssterilisera kvinnor på grund av 

arvshygieniska, medicinska och sociala skäl. Argumenten för att tvångssteriliseras av 

sociala skäl var att barn kunde komma att vanvårdas av sin sjuka mor, och att de 

dessutom skulle kunna komma att bli en stor ekonomisk börda för samhället (Broberg 

& Tydén, 2005 & Skerfving, 2015). Denna lag kom att gälla fram till 1976 då den nya 

steriliseringslagen inträdde. Lagen från 1976 innebar förändringar i form av att 

kvinnornas självbestämmande togs i beaktande gällande sterilisering (Skerfving, 2015). 

Skerfving (2015) skriver även att det finns beskrivningar från 1970-talet som gör 

gällande att barns identitet enbart finns med som ett namn i förälderns journal, utan att 

på något sätt tas hänsyn till. Alltså arbetade psykiatripersonalen inte alls med frågor 

som gällde barnen, utan de förblev endast ett namn i en journal. Vidare beskriver 

Skerfving (2015) begreppet ”de osynliga barnen” (Skerfving, 2015, s. 22), som är ett 

begrepp som används än idag för barn till föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom. 

Begreppet syftar till att belysa den avsaknad av uppmärksamhet och information barnen 

bör få vid föräldrars behandling inom psykiatrin (Skerfving, 2015). 

Bilden av dessa barn har kommit att förändras i dagens samhälle, från att ha setts som 

individer utan medvetenhet om förälderns situation, till att idag ses som barn till en 

anhörig med en allvarlig psykisk sjukdom. Numera bör psykiatrin ta i beaktande att 

deras patienter är föräldrar och att de har ett ansvar för dennes barn (Skerfving, 2015; 

Fahlberg, 2012). 

Allvarligt psykiskt sjuk och frihetsberövad 

Enligt Rättsmedicinalverket (2015) definieras allvarlig psykisk störning som 

”psykotiska tillstånd, svåra depressioner med allvarligt självmordsbeteende samt vissa 

personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionsstörningar med svår 

tvångsmässighet och impulsgenombrott av psykotisk karaktär” (Rättsmedicinalverket, 

2015). 



 

 

 

Personer som lider av allvarliga psykiska sjukdomar av dessa slag kan tvingas till 

tvångsvård. Det finns två olika lagar som reglerar vård inom den slutna psykiatrin. 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). I 

lagen om psykiatrisk tvångsvård under paragraf 3 står: 

Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allarlig psykisk 

störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga 

förhållanden i övrigt 

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan 

tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en 

sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten 

psykiatrisk tvångsvård), eller 

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig 

psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård). 

 

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig 

sådan vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens 

psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan 

ges med hans eller hennes samtycke. 

 

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första 

stycket utgör enbart en utvecklingsstörning. 

 

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även 

beaktas, om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för 

annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. (SFS 

1991:1128). 

 

Ovanstående lag beskriver att personen mot sin vilja kan komma att vårdas inom den 

slutna psykiatrin för att skydda sig själv eller omgivningen (SFS 1991:1128). 

Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) avser tvång i de fall då individen gjort sig 

skyldig till lagöverträdelse och beskrivs enligt första paragrafen: 

 

Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande 

och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag. 

 

Lagen gäller den som 

1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 

2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk 

undersökning, 

3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller 

4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd 

av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. (SFS 

1991:1129).  



 

 

 

 

Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) regleras utifrån brottsdomstolen, vilket 

innebär att personen begått ett brott på grund av allvarlig psykisk störning. (SFS 

1991:1129). 

Att vara frihetsberövad innebär att du fråntas rätten att till ett självständigt liv. Du kan 

bli frihetsberövad på flera olika grunder, dels kan det gälla ett brott du begått eller kan 

du bedömas att vara farlig för dig själv eller personer i din omgivning (Socialstyrelsen, 

2014). I denna studie kommer vi att med begreppet frihetsberövad avse individer som 

under det brott de dömts för, bedömts lida av psykisk sjukdom. Vi kommer med 

begreppet även avse individer som anses farliga för sig själva eller andra. Studien 

åsyftar endast patienter som placerats för psykiatrisk vård i sluten form.  

Är patienten dömd till vård på grund av ett brott han eller hon begått, har anstalten 

utöver vårdansvaret gällande individens psykiska sjukdom även ansvar att arbeta 

brottsförebyggande (Socialstyrelsen, 2014). 

 
Barns rättigheter  

I det svenska samhället finns särskilda bestämmelser för olika grupper, varav barn och 

unga utgör en av grupperna. Fahlberg (2012) beskriver att man i Socialtjänstlagens 5 

kap. 1 § skall: 

verkar för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden […] 

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 

och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran 

utanför det egna hemmet. (Fahlberg, 2012, s. 210-211). 

Fahlberg (2002) beskriver vidare i 5 kap. 1 a § att 

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa samverka med samhällsorgan, organisationen och andra som 

berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som 

följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till 

stånd. Lag (2009:496). (Fahlberg, 2012, s. 211). 

Ovanstående lag belyser vikten av att berörda samhällsorgan ska samverka i frågor som 

rör barn som far illa, eller riskerar att fara illa. (Fahlberg, 2012). 

Den anmälningsskyldighet vi i Sverige har inom myndigheter gällande hälso- och 

sjukvård, tandvård, förskola och skola, socialtjänst och kriminalvård innebär att 

professioner inom dessa organisationer måste göra en orosanmälan vid minsta 

misstanke om att barn far illa. Detta är något som även privatpersoner är 

rekommenderade att göra. (Socialstyrelsen, uå). 



 

 

 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga 

att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter. (14 kap 1§ p. 2 SoL).  

Enligt Socialstyrelsen (2015) är ofta personal inom dessa myndigheter osäkra på sina 

skyldigheter och tillvägagångssätt vad gäller anmälningar av detta slag, vilket kan leda 

till att barn i behov av stöd inte uppmärksammas i ett tidigt skede (Socialstyrelsen 

2015).  

Hälso- och sjukvårdslagen är ytterligare en lag med bestämmelser som riktar sig till 

barn och hur sjukvårdens professioner ska verka för att barn får den hjälp de behöver. 

 

2 g § Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av 

information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen 

som barnet varaktigt bor tillsammans med 

      1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

      2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

      3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som 

barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. (SFS 2009:979). 

 

 

Man kan även se på barns rättigheter ur ett internationellt perspektiv, genom UNICEF:s 

Barnkonvention som är en rättslig uppgörelse där medlemsländerna förbinder sig att 

följa gällande avtal. Barnkonventionen består av fyra grundpelare som alltid ska beaktas 

vad gäller barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som berör barnet, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att 

alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad enligt dessa grundpelare 

(UNICEF, uå). 

Tidigare forskning 

Barnens perspektiv 

Att ha en förälder som frihetsberövats innebär en förlust och en separation för barnet. 

Johnson (2012) beskriver att barn vars föräldrar frihetsberövats inte alls ges samma stöd 

som barn som på annat sätt kommit att separeras från sin förälder. Den empatiska 

förståelsen för barnet är inte tillnärmelsevis lika hög i denna kontext. Detta betyder 

enligt Arditti, Lambert-Shute och Joest (2003) att barnen själva blir tvungna att 

konfrontera de svårigheter separationen kan innebära. Forskning visar att dessa barn 

behöver få stöd i sin förlust och tydlig information av vad som orsakat förlusten 

(Phillips & Gates, 2010). Informationen till barnet bör anpassas beroende på barnets 

ålder och mognadsnivå, och utformas på ett sätt som är begripligt för barnet. 

Informationen bör innefatta att föräldern är dömd till vård och vad det innebär rent 

praktiskt (Kristiansen, 2001). Berman, Steinhoff & Koivumaa (2010) menar i sin 



 

 

 

internationella studie att barn överlag får för lite information om vad det innebär att vara 

frihetsberövad och vad det beror på. I och med den bristande informationen leder detta 

till att barnen fantiserar ihop en bild som kanske inte alls stämmer överens med 

verkligheten.  

De flesta barn som från början haft kontakt med sin förälder besöker även föräldern 

under vårdvistelsen (Parrot et al., 2015). Berman et al. (2010) kommer i sin studie fram 

till att samtliga barn beskriver att varje besök innebär känslor av olika karaktärer, 

positiva och negativa. I samma studie kommer man även fram till att barnens 

upplevelser av besöken skiftar, vissa barn upplever att de blivit vänligt bemötta av 

personalen och att det har varit en anpassad miljö och andra barn vittnar om det 

motsatta, strikt personal och en skrämmande miljö (Berman et al., 2010). 

Hjern et al. (2014) skriver att barn till psykiskt sjuka bör ges uppmärksamhet av de 

professioner som på något sätt vårdar deras föräldrar. Barn har ett stort behov av stöd 

från flera olika instanser, varav psykiatripersonalen är en (Berman et al., 2010). 

Patientens perspektiv 

Parrot at al. (2015) skriver att för de flesta patienter finns barnen med i tankarna, även 

om de för tillfället inte har möjlighet att vara med dem. I samma rapport beskrivs att 

patienter ofta har foton på sina barn, funderar på hur barnen förändrats och hur de har 

det. I vissa fall väljer dock patienter att inte sätta upp bilder på barnen då detta upplevs 

för smärtsamt.  

Att ha ett barn innebär en källa till glädje och villkorslös kärlek, men för många 

patienter innebär det också svår smärta då de fråntagits sin frihet och därmed 

möjligheten att vara den föräldern de önskar. Studien gjord av Parrot et al. (2015) visar 

att detta är något som mödrar har lättare att prata om än de som är fäder. Mödrarna 

upplevde även att de var hjälpta av att prata om det med personal.  

I tidigare forskning har man kunnat påvisa att framförallt mödrar önskar att personalen 

stöttar dem i föräldrarollen samt ger denna roll en central del i behandlingen. Vad gäller 

fäders önskan visar samma studie att det inte finns tillräckligt stort forskningsunderlag, 

vilket till viss del förklaras med att fäderna ofta har sämre kontakt än mödrarna med 

sina barn (Hjern et al., 2014). 

Föräldrarna i studien (Parrot et al., 2015) beskriver även att deras mående påverkar om 

de kan ha kontakt med sitt barn då välbefinnandet kan skifta över tid. 

Personalens perspektiv 

Att vara förälder är inget som försvinner på grund av att man är frihetsberövad. Oavsett 

vad som händer är patienten alltid förälder. En mamma beskriver i artikeln av Parrot et 

al. (2015) att moderskapet är den huvudsakliga delen av hennes identitet även om hon 

för närvarande inte tillbringar vardagen tillsammans med sina barn. Fortsättningsvis 

uttrycker mamman i samma rapport att detta är något hon vill att personalen inom 

psykiatrin ska uppmärksamma, hon vill i första hand bli sedd som förälder. 



 

 

 

Många patienter beskriver att föräldraskapet utgör en stor motivation till att vilja 

komma tillbaka till samhället. Att som personal stötta och uppmuntra patienter i 

föräldrarollen kan vara en stor hjälp i behandlingen. En pappa beskriver i samma 

rapport hur han fått hjälp av personalen till insikt av sin sjukdom och vikten av att vara 

öppen kring den. Samma pappa menar att detta legat till grund för dagens goda kontakt 

med dottern. Han menar att personalens stöttning har stärkt självförtroendet vilket gjort 

att han kunnat vara ärlig mot sin dotter, något som tidigare känts omöjligt. I samma 

studie beskriver en mamma att det krävdes stort stöd av personalen under lång tid innan 

hon vågade berätta för sina barn vad som skett med henne (Parrot et al., 2015). 

Parrot et al. (2015) beskriver även att patienter kan känna en hopplöshet inför att 

processen är så lång innan barnet kan komma på besök, speciellt inför det första 

besöket. Det finns heller inte utrymme för spontana besök. Efter en fysisk och 

känslomässig separation kan det kännas frustrerande att handläggningstiden för ett 

besök måste ta så lång tid. 

Forskningen vi har tagit del av visar att patienten mår väl av att förbereda inför barns 

besök. Personalen bör därför i god tid ge patienten tillfällen att handla presenter och 

baka eller köpa fika inför besöket. Personalens uppdrag innebär även att de ska stödja 

patienten i dennes kontakt med barnet. Genom att uppmuntra till eventuella besök även 

om miljön på dessa vårdinrättningar inte alltid är till barnens fördel. Att arbeta för en 

bättre besöksmiljö anpassad för barn är eftersträvansvärt enligt personalen. Personalen 

ses som ett stort stöd både för patienterna och deras barn (Parrot et al., 2015). 

Personalen i Kristiansen, Hellze och Asplunds (2010) artikel återger sina tankar om att 

arbeta med psykiskt sjuka. Personalen beskriver att det är svårt att inte involvera sig 

känslomässigt i relationerna med patienterna. Vidare förklarar personalen att de ibland 

intar en roll lik den de har som förälder. Detta betyder att den personal som själva har 

barn har lätt för att iklä sig föräldrarollen även under arbetstid. 

 

Enligt personalen bör man vara medveten om att man som yrkesverksam ska medverka 

till patienters trygghet. Att ha en bra relation till patienten är en nödvändig föutsättning 

för att kunna uppnå positiva förändringar hos patienten. Personalen i artikeln menar att 

detta är en av de största utmaningarna i deras arbete. Att vara medveten om sina 

förmågor och använde dem som verktyg i arbetet är en stor tillgång för 

psykiatripersonal. Man bör dock vara medveten om att detta kräver ett stort tålamod och 

mycket energi (Kristiansen et al., 2010). Loodin (2009) beskriver att skildringar av 

psykiatripersonal inom slutenvården ofta innebär negativa beskrivningar av dessa. 

Exempel på negativa beskrivningar är enligt Loodin (2009) personal som delar ut 

lugnande piller, spänner fast patienten eller på annat sätt tar kontroll över patienten.  

 

För att en patient ska få ett så värdigt liv som möjligt, trots sin frihetsberövning, gör 

personalen allt de kan för att införliva detta. Även de patienter som inte kommer kunna 

återgå till ett liv utanför den slutna vården måste ges möjlighet att ta del av samhället. 

Så långt det är möjligt ska alla patienter ha rätt till sociala kontakter (Kristiansen et al., 

2010). 

  

Personalens berättelser om besök 



 

 

 

I en artikel från Journal of mental health (O´Brian, Brady, Anand & Gillies, 2011) 

skriver författarna att enligt deras forskning anser personal inom psykiatrin att besök av 

barn är positivt för patienterna, men att det kan finnas vissa dilemman angående detta. 

Enligt personalen kan dessa dilemman exempelvis utgöras av att det kan leda till stress 

hos både förälder och barn samt att handläggningstiden för besöket är lång.  

Det är barnets närvarande förälder eller annan vårdgivare som ansvarar för om barnet 

ska besöka den förälder som är frihetsberövad. På grund av detta säger personalen i 

undersökningen vi tagit del av, att de undviker att ge patienten förhoppningar om att 

hans eller hennes barn ska komma på besök (O´Brian et al., 2011).  

Angående besökssituationer råder oklarheter om vem som ansvarar för att dessa ska 

genomföras, om det är personalen själva, patienten eller den person som för närvarande 

har ansvar för barnet. Delade meningar råder kring vem som ansvarar för barnets 

säkerhet under besöket, en personal beskriver att det är barnets vårdare, en annan 

personal beskriver att det är deras ansvar och ytterligare en säger sig inte veta alls. 

Personalen spekulerar även i om besök och sociala kontakter kan vara en del av 

patientens vårdplan (O´Brian, 2011).  

De negativa aspekterna vad gäller besök kan enligt personalen i O´Brian et al.´s (2010) 

forskning vara att barnet far illa av att se en sida hos föräldern som de inte känner igen 

och därför kan verka skrämmande. Vidare beskriver personalen farhågor angående att 

barnet kan ha upplevt hot eller våld från den psykiskt sjuka föräldern i hemmiljön. 

Avsaknaden av en barnvänlig mijlö är också en av de faktorer som personalen menar 

kan vara ogynnsamt för de barn som besöker sin förälder. 

Utifrån de äldre barnens perspektiv tycker personalen sig se att barnen kan bli hjälpta av 

att besöka sina föräldrar då de får en bättre insikt i hur föräldern vårdas. På samma gång 

kan äldre barn få information om förälderns beteende. Under ett besök kan det även 

vara lättare för barnet att ställa eventuella frågor till personalen då de också får en bild 

av den som vårdar föräldern (O´Brian et al., 2010). De äldre barnen hade dock svårare 

att uttrycka sina känslor och därmed svårt att ställa frågor som de verkligen ville ha svar 

på (Berman et al., 2010). 

I artikeln skriven av O´Brian et al. (2010) finns också beskrivet att personal i aktuell 

undersökning anser att det kan vara till hjälp i deras arbete med patienten att under 

besöket se hur förälder och barn interagerar. Personalen menar att de genom detta kan få 

en bild av hur patienten har varit tidigare.  

De positiva aspekterna angående besök utgör en övervägande del av forskningen. 

Personalen anser att besöken främjar motivationen för tillfrisknande hos sina patienter 

(O´Brian et al., 2011). Kristiansen et al. (2010) skriver att det är viktigt att använda sig 

av motivation av olika slag i arbetet. 

Personalens berättelser om att främja kontakt 

Enligt Berman et al. (2010) hävdar samtliga intervjuade professioner runt barnet att 

deras upplevelser är att barn mår bra av att besöka en frihetsberövad förälder. De 

intervjuade tyckte sig även se att kontakten med den frihetsberövade föräldern innebar 



 

 

 

en central del i barnets liv trots att de inte kunde vara med dem rent fysiskt i vardagen 

(Berman et al., 2010). 

Personalens egna teorier om hur man främjar patienters kontakt med sina barn 

innehåller bland annat särskilda föräldragrupper på avdelningen där patienter kan stötta 

varandra i sin föräldraroll, barnvänlig miljö och specialutbildad personal som utbildats 

för att se ur ett barnperspektiv. Personalen uttrycker även att en mer omfattande 

dokumentation kring patienters barn är behövligt (O´Brian et al., 2010 & Kristiansen et 

al., 2010).  

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka psykiatripersonalens beskrivningar av arbetet med 

patienternas barn samt analysera återgivningen om hur personalen kan ge stöd till 

patienter i deras föräldraroll.  

 Hur beskriver personalen arbetet med barn till patienter?  

 Hur berättar personal om arbetet med att stötta patienterna i sin föräldraroll? 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
I studiens analysdel används teorier om socialt kapital, roller som ageras av aktörer och 

genus.  

 

Socialt kapital 
 
Socialt kapital är ett begrepp som handlar om de människor vi har omkring oss, det kan 

exempelvis vara släkt och vänner, bekanta eller grannar. Det sociala kapitalet innefattar 

även andra människor vi möter, de som vi inte alls känner. Begreppet socialt kapital kan 

alltså beskrivas som ett nätverk av olika relationer på olika nivåer (Putnam, 2000). 

 

Bourdieu (1999) förklarar socialt kapital som individers sociala tillgångar i samhället. 

Dessa tillgångar utgörs av socialgrupp, kön, yrke, ålder civilstånd och ålder för att 

nämna några. För att kapitalet ska ha ett värde där individen befinner sig måste även 

aktörerna runtomkring individen se kapitalet som en tillgång (Bourdieu, 1999). 

 

Bourdieu (1999) menar också att socialt kapital är en social energi som endast existerar 

och visar sig i de kontexter där individen befinner sig just nu. Värdet på en individs 

sociala kapital är knutet till den miljö och de sociala regler som råder där (Borudieu, 

1999). Liksom Bourdieu (1999), förklarar Putnam (2000) att för att värdet på det sociala 

kapitalet ska betraktas som högt krävs det att de gemensamma normerna följs i det 

sammanhang man vistas i för stunden. Ett högt värde av socialt kapital innebär en 

ömsesidig tilltro i mellanmänskliga relationer (Putnam, 2000). 

 

Putnam (2000) beskriver två olika typer av begreppet, sammanbindande socialt kapital 

och överbryggande socialt kapital. Ett sammanbindande socialt kapital alstras i 



 

 

 

homogena grupper, det vill säga i sociala konstruktioner som har många gemensamma 

nämnare så som exempelvis ålder, etnicitet, religion eller en sammansvetsad 

yrkesgrupp. I dessa grupper finns ofta ett högt förtroende medlemmarna emellan och de 

har i de flesta fall en stark sammanhållning. Detta innebär dock att individer som inte 

innehar samma egenskaper exluderas från denna typ av grupper. Heterogena grupper är 

sociala konstruktioner utan flera gemensamma nämnare, och består enligt Putnam 

(2000) av ett socialt kapital som är överbryggande och inkluderande. Här finns 

möjligheten att interagera med individer utanför gängse normer. Det överbryggande 

sociala kapitalet består dock inte av de starka band som karaktäriserar det 

sammanbindande sociala kapitalet (Putnam, 2000). 

 

Personalen inom den slutna psykiatrin utgör den absolut största delen av patienternas 

sociala kapital i det sammanhang dessa befinner sig. Sett utifrån Putnams (2000) 

beskrivning av de olika typerna av socialt kapital utgör patientens sociala kapital en 

form av socialt kapital som inte grundar sig på gemensamma nämnare. Detta framställer 

Putnam (2000) som den typ av socialt kapital som inte i lika hög grad leder till 

förtroende mellan individerna som utgör gruppen, den överbryggande typen. 

 

Sett utifrån personalens perspektiv genererar de ett teoretiskt sett högt värde av socialt 

kapital i form av den sammanbindande typen. Den kontext personalen arbetar inom gör 

att deras band är starka och de bör ha stor tillit till varandra. Putnam (2000) menar att en 

konsekvens av detta kan bli att andra människor blir exkluderade från gruppen. I 

praktiken kan detta visa sig i form av en arbetskollega som avviker från de sociala 

koderna eller på annat sätt skiljer sig från de övriga i gruppen eller vårdlaget.  

 

Inom den psykiatriska slutenvården står personalen för den absolut största delen av 

patienternas sociala kapital. Patienternas avskildhet från samhället gör att de förlorat 

den vardagliga kontakten som det sociala kapitalet står för i form av släkt, vänner och 

andra bekanta. I och med detta blir det om än viktigare att personalen arbetar 

tillsammans som en grupp med respekt för patienterna trots att personal och patienter 

ofta är en mycket heterogen grupp (Bourdieu, 1999). 

 

Woolcock och Narayan (2000) beskriver socialt kapital som att det inte är vad du vet 

som är betydelsefullt utan det är vem du känner som är av störst betydelse.  

 

Analysen kommer visa vikten av vilket värde det sociala kapitalet har i en relation, och 

hur detta kan komma att te sig i förhållandet mellan personal, patient och dennes barn. 

 

Roller som ageras av aktörer 
 

Goffman (2009) skriver i sin bok Jaget och maskerna att vi utvecklar jaget genom en 

social process som börjar redan när vi är barn. Genom samspel med andra människor 

skaffar vi oss kunskap och åsikter. Vidare beskrivs hur man uppträder i olika sociala 

sammanhang, av Goffman (2009) kallat backstage eller frontstage. Frontstage är den 

person vi visar upp när vi är bland andra människor, när vi är offentliga. Backstage 

beskriver Goffman (2009) som den person man är bakom kulisserna, när vi är hemma. 

Det är i den privata miljön vi samlar energi för det beteendet vi ska ha i den offentliga 

miljön. I den privata miljön kan vi kliva ur den roll vi har i offentliga sammanhang och 



 

 

 

vila oss eller förbereda oss för nya framträdanden. Vad som ska komma att utspela sig 

frontstage speglas av det som händer backstage. (Goffman, 2009).  

 

När vi sätts in i nya sammanhang eller i en grupp med nya människor ser vi till att 

skaffa oss så mycket information som möjligt om personen eller gruppen, för att 

därifrån själva veta viken roll vi ska iklä oss. Dessutom behöver vi veta vad vi kan vänta 

oss av de andra i gruppen och vad de kommer att förvänta sig utav oss (Goffman, 2009). 

 

För personer som frihetsberövats innebär det att de, när de kommer till en avdelning, 

skaffar sig den information om personal och andra medboende för att veta vilken roll de 

själva ska inta. Den roll patienten visar upp för personal som arbetar på den avdelning 

de befinner sig är den roll de skaffat sig i sin nya kontext som frihetsberövad. Detta 

utgör utifrån Goffmans (2009) teori att patienten alltid befinner sig i frontstage. 

Betydelsen av detta blir att patienten aldrig har möjlighet att kliva ur den offentliga 

rollen då denne alltid är övervakad.  

 

Goffmans teori (2014) om roller beskriver hur en individ som berövas sin frihet under 

lång tid kommer att förändras och göra avkall på sin egen personlighet. Ett långvarigt 

frihetsberövande innebär en temporär förlust att kunna utföra många av de uppgifter 

som utanför instutitionen anses som en del av de dagliga göromålen. Denna förlust 

beskrivs av Goffman (2014) som en diskulturation, det vill säga att en kulturförändring 

tar plats hos individen. Denna kulturella förändring som en individ upplever som 

frihetsberövad är ett led i en frånvaro av möjligheter. Det innebär också en oförmåga att 

vara en del i de sociala reformer som pågår utanför instutitionen (Goffman, 2014). 

 

Förändringen består i att den frihetsberövades tidigare roll försvinner i och med 

isoleringen som sker från yttre världen, bestående av samhället. Den nya kontexten 

innebär inte alls samma krav som den gamla, vilket gör att en ny roll tar plats hos 

individen.  Rollen som tar plats hos individen formas istället utifrån institutionens 

sociala och fysiska miljö. En sluten institution präglas av hög säkerhet, regler och 

strukturer. Åtgärder som är till för att upprätthålla dessa innebär att individen bland 

annat måste avstå från vissa av sina personliga ägodelar och vara inlåst. Enligt Goffman 

(2014) kan detta upplevas som ett förfarande som gör att den frihetsberövade mister sin 

identitet. Utifrån dessa aspekter formar individen en ny roll med andra krav passande 

det nya sammanhanget.  

 

Goffman (2014) menar att konsekvenserna av en sluten institutionsvistelse är att den 

kan medföra att individen mister sin tidigare identitet. Goffman (2014) kallar detta för 

rollförlust och det betyder således att individen blir oförmögen att visa sin normala bild 

av sig själv för andra. 

 

I vår analys kommer vi att använda Goffmans (2009, 2014) teori om roller genom att 

försöka förstå personalens agerande i olika situationer och sammanhang.  

 

Genusperspektivet 
 

Hirdman (2001) skriver att man kan se på genus redan utifrån bibelns historia, genom 

att gud skapade mannen och kvinnan. Kvinnan är skapt för att föda barn och sköta 



 

 

 

arbetet i hemmet och mannen är skapt till att skaffa föda och skydda sin kvinna. Vidare 

förklarar författaren att för en kvinna är det enda som är av vikt kärlek. För män är 

kärlek endast en del av livet (Hirdman, 2001). Citatet nedan belyser detta: 

 

Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, 

närmare besläktat med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och 

i underordning och tilhör den passiva kategorin snarare än den aktiva. Så 

är också fallet med de två ingredienser som konstituerar vår livsprincip – 

det rationella och det irrationella. Det rationella som tillhör själen och 

förståndet är maskulint, det irrationella, känslans område feminint. 

Själen tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, liksom mannen 

gentemot kvinnan. (Hirdman, 2001 s.19). 

 

Hirdmans (2001) teori om genus bygger på ett system som utgår från två principer, 

könens isärhållande och manlig överordning. Könens isärhållande innebär att manliga 

och kvinnliga perspektiv ses som varandras motsatser och hålls isär. Manlig 

överordning förklarar Hirdman (2001) med att det män gör är av större betydelse och 

mer värdefullt. Det som är intressant i arbetet med vårt empiriska material, är det som 

kallas könens isärhållande.  

 

Genusperspektivet innehåller också förförståelsen angående föreställningar om vad som 

anses vara manliga respektive kvinnliga egenskaper. Dessa föreställningar konstrueras 

genom socialiseringsprocessen och kan skifta över såväl tid som i vilken kontext en 

individ befinner sig (Hirdman, 2001). Genus är ett samhälligt fenomen skapat av oss, 

vilket vi kan se då kvinnor och män ofta agerar på olika arenor i samhället (Hirdman, 

2001). Det är samhället och dess invånare som skapar och upprätthåller skillnaderna i 

de sociala könen. Detta görs omedvetet av individerna i de sociala konstruktioner som 

utgörs av samhället vari de befinner sig i. Begreppet beskrivs av Hirdman (2001) som 

dynamiskt, vilket betyder att det är föränderligt beroende på tid och rum. Ett exempel 

som Hirdman (2001) tar upp är hur man i samhället beskriver män och kvinnors 

olikheter genom olika tider och i olika grupper.  

 

Genus kan även benämnas med begreppet socialt kön (Hirdman, 2001), ett begrepp som 

kan förtydliga hur vi i vår analys har använt oss av genusperspektivet.  

 

Genom att analysera de sociala könen och det perspektiv som genus innebär kan 

synliggöra fenomen som ger upphov till att kvinnor och män agerar på olika sätt. 

Företeelser som av personalen i denna analys tros vara könsneutrala, men inte är det, 

kan med hjälp av denna teori uppmärksammas. Inom det undersökta området kan detta 

innebära hur man som personal berättar om sitt förhållande till män respektive kvinnors 

behov av stöd i föräldrarollen. Vi använder således begreppet genus för att förklara hur 

man som personal beskriver sin yrkesroll i förhållande till patientens kön i olika 

situationer. 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutiken är en vetenskapstradition som syftar till att man ska tolka och förstå 

verkligheten ur olika perspektiv, det vill säga att sanningen inte är absolut utan alltid i 

rörelse (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2011). Kännetecken för hermeneutiken kan 

vara att man ser till hela människan (holism), introspektion (att ha förmåga att se sig 

själv och kunna relatera till andra) och inte generalisera utan se det unika hos enskilda 

individer. Då vår studie behandlar hur personal interagerar med patienter och deras 

barn, samt arbetar med deras individuella egenskaper, bedömer vi att den hermeneutiska 

utgångspunkten passar för studien. Denna vetenskapstradition användes för att vi skulle 

kunna tolka och bilda oss en förståelse för problemområdet.  

Förståelse utifrån en hermeneutisk utgångspunkt innebär att kunna skapa sig en 

fördjupad insikt angående ett mänskligt och socialt sammanhang (Thurén, 2007). I vår 

studie vill vi undersöka hur de yrkesverksamma inom den slutna psykiatrin berättar om 

arbetet med patienters förädraroll och dennes barn. Vi har använt oss av ett kvalitativt 

metodologiskt angreppssätt. En kvalitativ forskningsansats karaktäriseras av fyra 

traditioner, vilka är naturalism – förståelse av sociala verkligheter, etnometodologi – 

förståelse av hur den sociala ordningen skapas genom intersubjektiva möten mellan 

människor, emotionalism – studera människors inre upplevelser och erfarenheter, 

postmodernism – som studerar de olika sätt en social verklighet kan skapas på. Detta 

innebär att fokus ligger på enskilda individer och deras subjektiva berättelser om vilka 

uppfattningar de har angående de teman vi valt att koncentrera oss på. (Bryman, 2011).  

Studien utgår ifrån den postmodernistiska traditionen, vilket innebär att studien 

undersöker berättelser om kulturella och sociala skikt. Denna tradition innebär att 

sanningar och värden är föränderliga och betonar vikten av subjektivitet (Patel, 2011).  

Planering och genomförande 

Urval 

Vi som författat denna uppsats delade ut informationsblad angående studiens syfte till 

för oss känd personal inom den slutna psykiatrin. Med hjälp av den för oss kända 

personalen fick vi kontakt med ytterligare personer som vi använt oss av för 

insamlandet av empiriskt material. Alltså använde vi oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) är vanligt förekommande i kvalitativa 

studier då de inte har för avsikt att åstadkomma ett generaliserande resultat utan ett 

resultat som belyser informanternas återgivningar. Sättet vi använt oss av kallas 

snowball metoden, även kallat snöbollsurval det vill säga att den första intervjupersonen 

lotsar dig vidare till en andra intervjuperson. Basic (2012) förklarar metoden genom 

beskrivningen ”… tidigare etablerade kontakter som tipsade mig om nya kontakter som 



 

 

 

i sin tur ledde mig till ytterligare nya, ett metodologiskt angreppssätt som liknar ett så 

kallat snöbollsurval.” (Basic, 2012, s. 42).  

Inklusionskriterier som vi dock hade på våra informanter var att de skulle ha 

erfarenheter inom den slutna psykiatrin och inte vara en allt för homogen grupp. Med att 

informanterna inte skulle vara en alltför homogen grupp menar vi att de skulle utgöra 

olika kön och vara i olika åldrar. Vi kom slutligen att intervjua fyra personer från fyra 

olika avdelningar inom den slutna psykiatrin. 

Vi började med att arbeta fram studiens frågeställningar för att sedan kunna välja ut 

personer som var relevanta för vår studie. Nästa steg blev att samla in och analysera det 

empiriska material som skulle komma att bli relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet av detta kom att utgöra undersökningens kärna och har legat 

till grund för svaret på våra forskningsfrågor som vi i det sista steget har dragit 

slutsatser och rapporterat kring (Bryman, 2011). 

Semistrukturerad intervju 

Vi planerade att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebar att vi 

strävade efter att ställa öppna frågor (se bilaga 1) som stimulerar berättande (Basic, 

2012). Denna intervjumetod innebar att vi inte var tvungna att ta frågorna i den 

ordningen som var planerad, utan kunde anpassas efter vilken information som kom 

fram under intervjun. En semistrukturerad intervju gjorde det även möjligt för oss att 

ställa följdfrågor till den information som kom fram under intervjun (Danielson, 2013). 

Vissa av följdfrågorna kunde syfta till att vara ledande, detta kan enligt Kvale (1997) 

vara till gagn för att undersöka om det kan leda till relavanta riktningar som bidrar till 

ny intressant kunskap som inte kommit fram utan denna typ av frågor (Kvale, 1997). 

Dock föll det sig mer naturligt att under intervjutillfällena istället använda oss av en 

semistrukturerad samtalsmetod med teman relevanta för studien. Detta kom alltså att bli 

en intervjumetod där vi intervjuare blev lyssnande samtalspartners mer än frågeställare 

(Holstein & Gubrium, 1998). Intervjuerna genomfördes med en informant åt gången, 

under intervjuerna hade en av oss författare den ledande rollen och den andra lyssnade 

och hjälpte till att ställa följdfrågor samt såg till att inget ämne uteblev.  

Insamling av empiriskt material 

Intervjuerna genomförde vi på platser av informanterna valda, det kunde vara hemma 

hos dem eller på arbetsplatsen. Genom detta förfarande ville vi uppnå ett otvunget och 

avslappnat sätt hos våra informanter, något som vi även försökte förmedla själva i vårt 

sätt. Informantrollen var en roll som ingen av individerna vi intervjuade var vana vid. 

Då vi inte ville att osäkerhet och nervositet skulle utgöra ett problem började vi mötet 

med att prata allmänt om deras arbete i inledningsfasen. Vi bedömde att detta förfarande 

underlättade då vi ville få fram ett empiriskt material där informanterna berättade 

uppriktigt om sina erfarenheter. Alla intervjuer genomfördes med hjälp av en 

diktafonapplikation, som finns som verktyg i våra mobiltelefoner. Vi tillfrågade 

samtliga intervjupersoner om de godtog att vi spelade in intervjun, vilket samtliga 

samtyckte till. 

Analys och bearbetning av empiriskt material 



 

 

 

Analysarbetet startade redan under själva intervjutillfällena då vi kunde se vissa för 

informanten återkommande begrepp och teman. Genom dessa begrepp och teman kunde 

vi tyda underliggande meningar utifrån dessas betydelse. Våra tolkningar av 

informanternas redogörelser gjorde att vi kunde se både likheter och skillnader. Varje 

intervju ledde till att vi författare tillsammans diskuterade våra olika upplevelser av vad 

som sagts.  

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet där vi var noga med att inkludera 

och skriva ut eventuella pauser för att få fram vad informanterna sa och hur de sa det. 

Det transkriberade empiriska materialet anonymiserades genom att vi gav informanterna 

påhittade namn så att det inte skulle kunde kopplas till enskilda individer (Bryman, 

2011). Vidare menar Bryman (2011) att transkribering är en viktig del av arbetet med 

det empiriska materialet för att minimera risken för omedvetna tolkningar om vad som 

sagts under intervjuerna. Transkriberingsarbetet delades upp och genomfördes var och 

för sig, genomgående innan nästföljande intervju. En kontroll gjordes därefter för att 

upptäcka eventuella misstag i varandras transkriberingstexter. Av de färdiga 

transkriberingarna gjorde vi sammanfattningar som vi lät informanterna ta del av och ha 

synpunkter kring. Här hade informanterna möjlighet att tillägga eller ändra om något 

tolkats fel. Två av våra informanter valde i och med detta att förtydliga små delar av 

intervjun.  

Vi valde att använda oss av Granheim och Lundmans (2004) analysmetod i vårt 

analyseringsarbete vad gäller vårt intervjumaterial. Detta innebär att texterna lästes 

igenom upprepade gånger för att plocka ut nyckelord och citat som passade vårt syfte 

med studien ur var och en av de transkriberade texterna, vilket gjorde att vi fick fram 

teman som informanterna samtalade kring. Vi försökte också tyda olika ord som av 

informanterna användes flitigt för att hitta ytterligare underliggande betydelser. Vi 

utgick ifrån våra preliminära frågeställningar i analysarbetet eftersom våra 

intervjufrågor utarbetats från dessa.  

Under arbetet med vår analys valde vi ut de citat vi skulle bygga vår analys på och som 

gav oss svar på våra frågeställningar. Dessa citat analyserades med hjälp av teoretiska 

utgångspunkter samt med hjälp av tidigare forskning vi tagit del av. 

I vår analys kommer vi att använda tidigare forskning till stöd i undersökningen om hur 

personalen berättar om sitt arbete med patienternas föräldraroll och deras barn. Den 

tidigare forskningen kan ligga till grund för hur personalen berättar om sitt arbete. 

Exempelvis kan berättelserna innehålla kunskap om hur man bör arbeta inom studerat 

problemområde.  

I studien har vi följt de steg Bryman (2011) beskriver angående en kvalitativ 

forskningsansats, vilka innebär att man först väljer ut studiens frågeställningar och 

platser för att sedan samla in data. Vidare tolkar författarna dessa data genom begrepp 

eller teoretiska perspektiv. Utifrån dessa tolkningar kommer det slutliga arbetet att leda 

till en analys och en avslutning (Bryman, 2011). 

Kvalitetskriterier 



 

 

 

För att vår studie skulle bli så trovärdig som möjligt har vi varit noga med att beskriva 

varje steg i vår forskning utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Genom vårt 

empiriska material som utgörs av personalens berättelser har vi genom analysarbete 

kommit fram till svaren på våra frågeställningar.  

Vår studie kan inte ge ett generellt resultat då vi endast genomfört fyra intervjuer. Dessa 

begränsningar innebär att analysen inte kan ge en heltäckande syn på hur 

psykiatripersonal återger sina erfarenheter av arbetet med patienters föräldraroll och 

patienters barn inom slutenvården. Dock kan denna studie av kvalitativ karaktär 

uppmärksamma berättelser på ett djupare plan än vid studier av kvantitativa karaktärer.  

Forskningsresultatet kan komma att ge en insyn i hur man inom den slutna psykiatrin 

arbetar med patienter som är föräldrar och deras barn. Som pedagog kan man komma att 

ha användning av detta i arbetet inom slutenvården. 

Forskningsetiska överväganden 

För att följa de forskningsetiska riktlinjerna angående informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har vi följt Brymans (2011) strategier.  

Vi informerade i god tid innan våra intervjuer våra informanter om syftet med vår 

studie. Detta för att de skulle ha en chans att förbereda sig och vi informerade dem även 

om att de kunde välja att avbryta sin medverkan när de önskade, vilket uppfyller 

informationskravet. De personer inom psykiatrin som vi intervjuat blev först tillfrågade 

om eventuell medverkan till intervju och på så sätt fick vi med kravet om samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att man håller respondenterna anonyma för de som tar 

del av studien, vilket uppfylls genom att vi inte använt någon av våra respondenters 

riktiga namn samt att vi behandlat alla personuppgifter på ett sådant sätt att de inte kan 

förknippas med vår studie. Dock är det möjligt att informanterna kan känna igen sig 

själva och sina uttalanden vid en eventuell tillgodogörelse av studien. Informationen vi 

fick av respondenterna kommer endast att användas i vår studie och inte för andra 

ändamål, detta enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). När studien är helt klar och 

betygsatt kommer vi att strimla och radera allt intervjumaterial så som beskrivs enligt 

Bryman (2011). 

För att bevara våra informanters anonymitet har vi bytt ur deras namn i analysen. Vi har 

även efter noga övervägande valt att inte skriva ut ålder på informanterna, då detta 

kunde ha äventyrat deras anonymitet. 

      ANALYS 

Alla informanter nämnde bristerna som tidigare fanns angående kunskap om vad deras 

ansvar var vad gällde patienternas barn. Kommentarer från informanterna omfattade 

bland annat den tidigare sterila miljön och att det ibland brast i den lagstadgade 

anmälningsplikten som finns i Socialtjänstlagens 14 kap 1§ p. 2, och som vi tidigare 

beskrivit. 



 

 

 

För cirka två år sen började man på allvar inom den verksamhet vi undersökt att mer 

fokusera på patienternas barn. Numera finns det enligt de beskrivningar som vi 

analyserat något de benämner som barnombudsmän, en yrkesproffession som riktat 

arbetar med frågor gällande patienternas barn och patienternas föräldraroll. Enligt 

informanterna har detta visat sig på framförallt miljön, som nu blivit mer anpassad för 

besök av barn. Det finns även broschyrer som vänder sig till barn som ska komma på 

besök där de kan läsa om allt, från vad det innebär att vara psykiskt sjuk till hur miljön 

är utformad. Informanterna berättar att redan från det att barnen kommer in på kliniken 

så möts de av små fotsteg som lotsar dem rätt genom säkerhetskontrollen. 

Besöksrummen har gjort färgglada och fyllts med leksaker, böcker, filmer att titta på 

och även tv-spel för att det ska passa barn i olika åldrar. Den nyligen förändrade miljön 

är något som samtliga informanter är väl förtrogna med, och som de med stolthet 

berättar om.  

I analysavsnittet kommer vi att redovisa det empiriska material som samlat in under 

våra intervjuer. Redovisningen är uppbyggd utifrån citat som vi sen analyserat med 

hjälp av valda teoretiska utgångspunkter. Först under varje rubrik kommer man att 

kunna läsa en kort sammanfattning av vad stycket handlar om. 

Berättelser om arbetet med patientens barn 

Om pedofilens rätt att träffa sina barn 

Personalen ska ge alla patienter, oavsett brott eller diagnos, samma rätt och 

förutsättningar till att ett besök ska bli så lyckat som möjligt. Inger berättar att känslor 

och förutfattade meningar hos personalen inte får riskera att påverka besöket. Inger 

berättar: 

[…] om jag ska vara riktigt ärlig nu, så är det ju jävligt svårt att följa 

med en pedofil att träffa sina barn […] hur professionell man än är så 

tror jag nog att man gör lite skillnad. Inte så att det märks, men just 

tankarna inom en, det tror jag. (Inger). 

Inger följer upp detta uttalande genom en förklaring om att alla patienter har samma 

rättigheter oavsett brott och diagnos. Som professionell låter man inte detta visa sig utåt, 

men det är viktigt att tillåta sig att ha känslor inför situationen och vara medveten om 

dem för att kunna vara rättvis i sitt bemötande. Något som Inger också tar upp är vikten 

av att diskutera sina känslor med arbetsgruppen. Detta är även någoting som Eva ser 

som ett viktigt led i att bearbeta sina känslor. Eva menar att känslor som inte bearbetas 

kan komma att påverka en när man lämnar sin professionella roll. Carl och Johan berör 

inte alls denna typ av känslor.  

Något som alla informanter trycker på och är nogranna med att vi ska förstå är att man 

som professionell måste ha förmågan att ”[…] se människan bakom brottet […]” 

(Inger). 

Genom berättelserna har vi utifrån genusperspektivet kunnat se tydliga skillnader i det 

empiriska materialet angående om det är en man eller en kvinna som berättar. Båda 

kvinnorna som vi inhämtat empiriskt material från har lätt att uttrycka känslor inför sitt 



 

 

 

arbetes olika situationer. De beskriver de känslomässiga svårigheterna med arbetet, 

vilket ofta kommer upp under våra samtal.  

Jag tror inte att det är dåligt att relatera till sina egna barn om man kan 

hålla sin yrkesroll fast, då tror jag inte att det är dåligt, man kan nog ge 

mer empati, men man får inte låta det, det får inte påverka. Man får 

tillåta sig att känna men sen får man släppa det för annars orkar man inte 

med det. (Eva). 

[…] och då vet jag, när man sitter här på de här, för då sitter man ju med 

på de här besöken liksom och det är helt, helt fruktansvärt att vet vad 

föräldrarna har gjort mot detta barn liksom. Och man får inte yppa ett 

endaste ord. (Inger). 

Våra samtal med de manliga informanterna präglas inte av beskrivningar kring egna 

känslor lika tydligt. När männen i sina berättelser beskriver känslor handlar det inte om 

deras egna, utan om patienten eller barnets känslor. På frågan om hur Carls egna känslor 

påverkas av att patienten är förälder svarar han: 

Nä, jag behandlar väl alla lika oavsett om de är föräldrar eller inte […] 

ja, det kan ju vara jobbigt för barnen, det kan det ju verkligen. Ibland 

kanske det inte är det bästa att ha kontakt med föräldern som är sjuk. Det 

kanske blir en omvänd roll, att barnet får vara den starka och så ska det 

ju inte vara. Nä, det är en jobbig resa för barnen ibland, så är det (Carl). 

Enligt den traditinella normen har kvinnor ansvar för barnen. Utifrån citatet där Inger 

beskriver sina känslor kring pedofilers rätt att träffa sina barn kan man anta att Inger 

som kvinna känner ett särskilt ansvar för barnet. 

Ja, att de behöver ju verkligen stöttning och tyvärr… usch jag skulle 

vilja ta hem alla! Jag kan känna så […] och jag skulle kunna, alltså, jag 

skulle kunna ta hem… ja, jag höll på att ta hem någon för lite sen. Jag 

kände det, alltså de har vuxit upp med sjuka föräldrar, eller 

missbrukande och de har liksom aldrig haft en trygg familj, de vet inte 

liksom vad fredagsmys är eller alltså, nä det är alltså… så fruktansvärt. 

(Inger). 

Sett ur personalens perspektiv har de möjligheter att på arbetet gå in i sin arbetsroll, 

vilket Goffman (2009) benämner som frontstage. I frontstage agerar Inger i sin 

professionella roll i och med att hon uttrycker att alla ska ha samma rättigheter oavsett 

brott. I backstage å andra sidan har hon möjlighet att släppa fram sina eventuella 

negativa känslor och åsikter. Enligt Goffman (2009) är detta en nödvändighet för att 

klara av att agera professionellt frontstage.  

Ja, man måste det. Dels så tycker jag, du måste ju verkligen se 

människan bakom brottet, och det kan vara svårt många gånger, fast man 

måste ändå göra det. Och sitta och tycka att det är trevligt när de träffar 

sina barn, det är jävligt svårt. Det är bara att hålla god min så länge man 

sitter där, så professionell måste jag vara. (Inger) 



 

 

 

Värdet på det sociala kapitalet kan komma att vara avgörande under besöket. Banden 

mellan Inger och patienten i citatet ovan är svaga, trots att Inger tillsammans med 

patienten utgör en allians. De har inga eller väldigt få gemensamma nämnare, utan det 

är bara kontexten de befinner sig i som utgör det gemensamma (Putnam, 2000). Vid 

dessa tillfällen är det viktigt att som personal att kunna inta yrkesrollen på den arena 

som Goffman (2009) kallar frontstage.  

 

Barnombudsmän: tecken på personalens bristande kompetens? 

Inom slutenpsykiatrin har det tillkommit barnombudsmän som utbildats för att ta 

särskilt ansvar för barn till patienter. Denna barnombudsman ska alltid vara tillgänglig 

för barn till avdelningens patienter för information och stöd. Barnombudsmännen 

erbjuder sig alltid att vara med under besök för att stötta barnen om det behövs. 

Vi har ju vissa punkter som vi går efter när det gäller barn, det här om 

man ser problematiken, gömmer sig barnet, sätter sig barnet i ett hörn, 

alltså man ser hur barnet fungerar, lägger föräldrarna märke till barnet, 

det är såna här saker man kan se då och så får man ju ofta försöka prata 

med barnet, och man gör det naturligt och ställer absolut inga direkta 

frågor eller någonting, utan man ser bara signaler. (Johan). 

Johan beskriver rollen som barnombudsman som en profession där barnets fokus står i 

centrum. Utbilningen barnombudsmännen genomgått har gett dem kunskap om FN:s 

Barnkonvention och information om hur man läser av ett barns signaler om att något 

inte står rätt till. Johan beskriver att deras uppgift som barnombudsmän är att alltid 

erbjuda sig att medverka vid besök. Barnombudsmannens uppgift under besöket är att 

finnas där för barnets skull, och att helt fokuserar på barnet, dess mående, behov av 

information samt stöttning i situationen. Är besöket bevakat finns alltid personal med i 

besöksrummet, framförallt för att övervaka patienten, men även för att kunna avbryta ett 

besök om barnet upplevs fara illa eller om patienten uppför sig på ett sätt som kan verka 

skrämmande för barnet.  

Carl och Johan pratar även om de nyframtagna broschyrer som riktar sig speciellt till 

barn som har en förälder som vårdas inom den slutna psykiatrin. Dessa broschyrer kan 

skickas hem till barnen, och personalen kan upplysa om att det finns speciell 

information att tillgå på hemsidan. Utöver detta så får både barn och anhöriga ringa om 

de undrar över något, vilket en Carl upplever som vanligt vad gäller äldre barn och 

tonåringar. 

Barnombudsmännen har utbildats för att ha ett övergripande ansvar för barn till 

patienter. 

Vi mötte personal med och utan specialkompetens inom området. Vi upplevde stora 

kunskapsmässiga skillnader mellan personal som utbildats till barnombudsmän och 

personal som inte gjort det. Outbildad personal hänvisade ofta till att det var 

barnombudsmännens uppgifter och ansvar. Genom nedanstående citat kan man se 

exempel på detta:  



 

 

 

”[…] på varje avdelning finns det en barnombudsman som jobbar stenhårt med det här, 

och jag är väl inte jätte, jag är inte jätteinsatt i hur de jobbar […] jag vet att de 

verkligen går in för det här.” (Inger). 

[…]det har kommit till de här barnrättsombuden för ett par år 

sen[…]som ska sköta det här och nu är det lite mer fokus på barnen, 

besöksrummen är anpassade med färgglatt och mycket leksaker och så 

finns det lite böcker som man kan läsa om vad som händer här. (Carl). 

Under intervjun frågar vi Carl om det endast är miljön som anpassats eller om den nya 

professionen även arbetar med hur man bemöter barn. På detta svarar Carl: ”Så mycket 

har jag inte koll på alls.” (Carl). 

Detta citat understryker att Carl som inte genomgått särskild utbildning vad gäller 

barnperspektivet, gärna tillåter sig att lägga ansvaret om frågor som gäller barn till 

barnombudsmännen. I citatet kan vi även skönja bristande information då Carl 

benämner barnombudsmän med fel titel samt inte har kunskap om hur denna profession 

arbetar. 

Att vårdas under slutna former påverkar patienten på olika sätt, och kan leda till att 

barnet upplever föräldern annorlunda än förut (Goffman, 2004). När en människa 

berövas sin frihet upplever individen en rollförlust. Den nya slutna miljön innebär inte 

samma förutsättningar som den tidigare, här skapas istället nya roller. Att få besök 

utifrån kan för patienten innebära svårigheter i att veta vilken roll han eller hon ska inta 

(Goffman, 2009). Det är då viktigt att patienten har en god kontakt med personalen 

vilket i sin tur innebär ett högt värde av socialt kapital och förtroende dem emellan 

(Putnam, 2000). 

Genom att vara stödjande i relationen mellan barn och förälder kan personalen även 

bidra till att bibehålla parternas sociala kapital som lätt kan komma till skada under 

omständigheter där föräldrar och barn tvingas vara åtskiljda (Bourdieu, 1999). 

Berättelser om arbetet med att stötta patienter i 
föräldrarollen  

Förmåga att läsa av patienten 

Åsikterna om hur man bemöter en patient i dennes föräldraroll går isär hos 

informanterna, men det man kan se är att nivån av stöttning måste anpassas till var 

patienten befinner sig i relationen med sig själv. Som personal bör man ha en 

medvetenhet kring hur stor del av patientens liv man faktiskt är och visa respekt inför 

patientens val. 

[…] det kan bli så fel också för det kan ju vara så att patienten inte har 

de känslorna och så framkallar jag dem som kanske inte finns där […] 

Så det måste ju var på deras villkor. Men vi ska aldrig tränga oss på. Vi 

har ju integriteten och tystnadsplikten och sekretessen. (Johan). 



 

 

 

Johan berättar i ovanstående citat om hur fel det kan bli att skynda på eller framkalla en 

kontakt som inte själv efterfrågats av patienten. Johan uttrycker att det är viktigt att som 

personal inte framkalla känslor som inte finns hos patienten. Han lyfter även fram 

vikten av att värna om patientens integritet.  

Eva pratar om hur viktigt det är att läsa av patientens för stunden rådande status, då det 

vid en sämre status kan väcka känslor som leder till destruktivt beteende hos patienten. 

”Det är ju så, inte fan sitter man och pratar om deras barn när de mår skitdåligt. Det 

kan ju göra att personen mår ännu sämre och blir självdestruktiv.” (Eva). 

Som personal inom psykiatrins slutenvård står man för större delen av patientens sociala 

kapital och har därför ett stort inflytande på patienten (Bourdieu, 1999). Detta gör att 

det är viktigt att som personal ha kontroll och insikt över de egna känslorna för att inte 

föra över dessa till patienten. För att detta inte ska ske bör man som personal vara 

medveten om sin yrkesroll och hur man agerar i frontstage (Goffman, 2009). Som Johan 

också tar upp bör man som personal inom slutenpsykiatrin värna om patientens 

integritet och visa patienten respekt i deras beslut. 

Personals agerande kan förstås utifrån Hirdmans (2001) teori, då de beskriver att de kan 

ha svårt att läsa av signaler om att en kvinna inte har behov av att träffa sina barn. Detta 

kan vara svårt att förstå då det ofta finns en förförståelse av att stora delar av en kvinnas 

identitet kretsar kring hennes barn (Hirdman, 2001). 

Att förhålla sig till patientens känslor av oro  

Som personal inom den slutna psykiatrin måste man kunna se varje patients 

individuella behov av stöd i sin känslomässiga smärta. För patienterna är 

personalen inom verksamheten deras största sociala samvaro, vilket ställer stora 

krav på personalen att våga lyfta svåra frågor. 

[…] vi pratade mycket om hennes pojkar och om de skulle komma ihåg 

att hon var borta, för hon hade ju varit borta ganska länge, hon var ju 

borta jättelänge. Sen hur de skulle uppfatta det? Om hon skulle kunna ha 

dem igen? (Eva). 

Eva beskriver här en mammas oro över att hennes pojkar inte ska minnas henne, och 

hennes tankar kring ifall hon kommer kunna ta hand om dem igen. 

Precis som Bourdieu (1999) beskriver har mamman i citatet förlorat en stor del av sitt 

sociala kapital genom att ha fråntagits den vardagliga kontakten till sina pojkar. Hon har 

heller inte tillgång till socialt kapital i form av övrig familj, vänner eller släktingar, 

vilket istället personalen får står för. Personalen är i stort sett kvinnans enda sociala 

kapital hon står i daglig kontakt med, vilket gör att det är dessa som måste stötta 

kvinnan i hennes oro för att bli bortglömd. 

Kvinnan upplever en oro för att mista sin roll som mamma då hon inte har möjlighet till 

en daglig kontakt. Goffmans teori (2014) om rollförlust innebär att en frihetsberövning 

kan göra att man istället för sin tidigare roll intar en annan roll som beror på den strikta, 



 

 

 

isolerande miljö man befinner sig i. Detta gör att kvinnans oro för att mista sin 

mammaroll inte är helt obefogad (Goffman, 2014). 

[…] alltså det ligger ju som det ligger, liksom slutet, är man där inne är 

det jätteslutet, det är en väldigt sluten värld där, för att komma utanför 

murarna behöver man då igenom femton portar, det är som sagt en egen 

värld där inne, för både patienterna och oss. Det är jättesvårt att förklara 

om man inte varit där inne. Det är en sluten värld, till skillnad från den 

övriga psykiatrin. I den övriga psykiatrin har patienterna lättare att hålla 

kontakt med familj och barn och sånt. Patienterna släpper lite kontrollen 

inne hos oss, man släpper lite, det blir lite legitimt att släppa taget om 

barnen, du är ju ändå fråntagen din frihet, du kan släppa där (Eva). 

Man kan också se kvinnans starka oro som ett uttryck för samhällets förförståelse att 

kvinnor har ett starkare band till sina barn och därmed har svårare att hantera känslor 

som har med separationen från barnen att göra (Hirdman, 2001). Utifrån teorin om 

genus kan man tänka sig att personalen har en större förståelse för en kvinnas saknad 

och oro för sina barn. Eva uttrycker exempelvis att hon kunde känna denna mammas 

smärta ” […] jag kunde ju själv känna hennes smärta när hon fick lämna sina två små 

bebispojkar.” (Eva ). 

Ett trivsamt besök 

Inför ett besök är det viktigt att personalen stöttar och ger patienterna möjlighet för 

förberedelse. Patientens tilltro till sig själv stärks genom detta och gör även att besöket 

får större möjlighet att bli lyckat. En oengagerad eller ointresserad personal gör att 

patienten inte får samma möjlighet till ett positivt besök. 

Patienten får göra lite chokladbollar, alltså ta med lite fika och att man 

peppar på så sätt. Det tycker jag är jätteviktigt. Och att uppmuntra dem 

att ha sina egna kläder, och lite såna saker, och inte bara ha 

sjukhuskläderna och så liksom, att man tänker lite i de banorna. (Inger). 

Ingers uttalande visar att hon är mån om att besöket ska bli så naturligt som möjligt och 

att både patienten och barnen ska få positiv upplevelse att kunna se tillbaka på. Inger 

beskriver att en nervositet inför besöket kan upplevas hos patienten och att det då är 

viktigt att stötta patienten. 

Alltså, han var ju så nervös och han pratade jättemycket, och hans son 

var det bästa han hade, så det var viktigt att peppa och stötta honom när 

sonen skulle komma. Han kände sig trygg med mig liksom, alltså vi 

pratade ju jättemycket och han ville ha råd när han skulle köpa presenter 

och cyklar och sånt. (Inger). 

Genom att inta en stöttande roll stärker Inger patientens sociala kapital, detta leder till 

en ökad tillit till Inger. Tilliten till Inger kan komma att hjälpa patienten i dennes 

relation till barnet som ska komma på besök, men även tilliten till sin egen person. 

Visar Inger sig istället oengagerad kan risken bli att patientens tilltro till sig själv 



 

 

 

minskar vilket kan leda till ett mindre lyckat besök beroende på att det sociala kapitalet 

blir försvagat. 

Enligt Goffman (2014) förändras människan beroende på de förutsättningar han eller 

hon lever under och man intar en alternativ roll som passar för kontexten. Att få besök 

utifrån gör att det kan bli en kollision mellan rollen som patienten skaffat sig under 

vårdvistelsen och rollen som förälder. Ingers agerande har en stärkande effekt på 

patientens roll som förälder, vilket gör att patienten har lättare att gå in i rätt roll under 

besöket. 

Modersinstinkt 

Man bör som personal inom psykiatrins slutenvård vara medveten om vad genus 

innebär, då det kan ha betydelse i behandlingsituationen. Däremot inte sagt att man som 

personal ska utgå från enbart genus, utan i de flesta fall är ändå behandlingsrelationen 

viktigast. 

[…] vi har kvinnor men de skyddar ju sitt eget barn på ett annat sätt, 

men de är mer så att det sköter jag själv. Mamman har den här 

mammarollen. Pappan däremot känner att de kan behöva hjälp och stöd 

och så, men mamman backar på en gång. Den biten är lite svårare... hon 

backade direkt, att det sköter jag själv. Då är det bara att lägga ner, då får 

de komma själva sen då om det är någonting de känner som de vill prata 

om¸ då finns jag ju till hands naturligtvis. Men till 99 procent så vill de 

inte. Men vi har mest män. (Johan). 

Johan beskriver svårigheten med att stötta mammor i sin föräldraroll. Denna svårighet 

ser han inte på samma sätt hos de patienter som är män. Hans upplevelser är att man 

som personal måste vara mer försiktig för att inte göra intrång i den integritet han menar 

att kvinnor har i sin mammaroll. Detta säger Johan är en skillnad jämfört med pappor 

som tar emot stödet som erbjuds utan att han upplever att han inkräktar på den privata 

sfären. Denna uppfattning delar dock inte Eva (se avsnittet Att förhålla sig till 

patientens känslor av oro på sidan 18). 

Tolkat utifrån teorin om genus (Hirdman, 1991) kan man dra paraleller till citatet ovan 

genom att se kvinnors samhällshistoriskt skyddande roll som mamma. En mammas 

uppgift är att i första hand alltid ta hand om sina barn, varvid hon kan uppleva det som 

kränkande att ta emot hjälp. Som kvinna är man uppväxt med att det ytterst är kvinnans 

ansvar att barnen är välmående, vilket har präglat kvinnor i generationer (Hirdman, 

1991). Utifrån denna teori kan man även tänka ur ett rollteoretiskt perspektiv, att det är 

viktigt för kvinnor att behålla sin mammaroll trots att de vistas i en miljö som enligt 

samma teori påverkar individer genom att de förlorar sin tidigare roll (Goffman, 2014).  

I och med frihetsberövningen och den isolering den innebär kan kvinnans roll som 

mamma starkt ifrågasättas av henne själv. Istället tar en ny roll form för att passa 

institutionsmiljön och dess sociala koder (Goffman, 2009, 2014). 

Berättelser om att inte få träffa sin förälder 



 

 

 

Förälder i handfängsel 

I vissa fall kan det vara nödvändigt att neka barnen att besöka föräldern, då barnet 

skulle kunna skrämmas och påverkas negativt av att träffa sin förälder. Vid dessa 

tillfällen är det viktigt att ge barnet fullständig information om varför besöket inte kan 

genomföras. Informationen om detta bör ske på en nivå anpassad till barnet. 

[…] de är ju inte så kul att träffa någon som behöver komma i 

handfängsel[…] då tycker jag inte man ska träffa sitt barn 

överhuvudtaget, just då. Och mår de jättedåligt så är det oftast inte läge 

ens för oss att vara i närheten av dem och absolut inte sina barn, så då 

ska de ju inte ens kunna ringa. (Carl). 

Carl menar med detta citat att patienter inom slutenpsykiatrin kan vara så svårt sjuka att 

de inte kan vistas bland andra människor, och allra minst bland barn. Vid dessa tillfällen 

ska inte barn behöva träffa sina föräldrar då det kan vara till skada för barnet att besöka 

sin förälder. 

Ja, det kan ju vara jobbigt för dem, det kan det ju verkligen. Ibland 

kanske det inte är det bästa att ha kontakt med en förälder som är sjuk. 

Det kanske blir en omvänd roll, att barnet får vara den starka och så ska 

det ju inte vara. Nä, det är en jobbig resa för barnen ibland, så är det. 

(Carl). 

Alla individer är i behov av ett socialt kapital. Genom att inte låta barnet träffa föräldern 

under tiden sjukdomens symtom gör att föräldern uppvisar ett agressivt beteende, kan 

man bibehålla det sociala kapital som föräldern utgör i barnets liv (Bourdieu, 1999). 

I översta citatet under aktuell rubrik kan man se att föräldern helt mist sin förmåga att 

agera i en roll som förälder då sjukdomssymtomen är så svåra. Goffman (2009) 

beskriver att en individ agerar på två olika arenor, frontstage och backstage. Föräldern 

som beskrivs vara tvungen att bära handfängsel har ingen möjlighet eller förmåga att 

reglera detta. 

Barn som bevittnat brott 

I fall där barn bevittnat våldsbrott utförda av den frihetsberövade föräldern väljer 

personalen att se till barnets bästa genom att inte uppmuntra till besök. Detta trots att 

alla informanter vi intervjuat säger sig huvudsakligen arbeta med patienterna. 

[…]sen kan jag väl tycka att en del nog inte ska träffa sina barn 

överhuvudtaget. Ja, annars kan man ju inte se till barnens bästa. […] jag 

menar de kan ha varit med om mycket hot och våld och skit liksom, va 

fan ska de behöva. Dessa stackars barn kan ju ha massa hemska 

upplevelser och minnen och saker som har hänt innan som barnen sett 

sin pappa göra liksom. Och då ska de fan inte behöva träffa. Nä, det 

tycker jag inte. (Inger). 



 

 

 

Ibland kan barnet ha varit vittne till det brott föräldern begått, och kan ha traumatiska 

minnesbilder av händelsen som kan göra att föräldern förknippas med dessa, menar 

Inger. Enligt Ingers kan det då vara bättre för barnet att inte träffa den frihetsberövade. 

Om personalen ugör ett högt värde av socialt kapital för patienten kan personalen välja 

att utnyttja detta. Genom detta inflytande på patienten kan personalen välja att påverka 

patienten på så sätt att man undviker att föra barn på tal. Detta kan vara ett sätt att 

skydda barnet.  

Det är ju inte så mycket vi behöver göra, det är ju mer om det inte är 

någon kontakt alls som vi påpekar att det kan vara bra att höra av sig. 

Men vi påminner ju absolut inte om de mår dåligt, då säger vi ju inte att 

de ska höra av sig till barnen, alltså så kan vi ju styra det lite. (Carl) 

Alltså, det här blir så svårt för det finns så många olika, jag har ju haft en 

hel del killar som jag jobbat med som begått våldsbrott mot mamman 

och barnen och då är det ju inte det första jag tänker på hans relation till 

barnen, då väljer jag nog medvetet att inte prata om barnet. (Eva). 

Enligt rollteorin agerar en individ på olika sätt beroende om den befinner sig frontstage 

eller backstage. Att agera yrkesmässigt är att agera på fronstage, till skillnad från 

backstage som innebär att du hämtar energi för att agera professionellt på scenen. 

Man kan diskutera Ingers agerande utifrån genus, vilket innebär att kvinnor genom 

historien har haft ett större ansvar för barnen. Man kan utifrån detta anta att Inger på 

detta sätt vill skydda barnet från de minnesbilder hon befarar att barnet kan ha. 

Att inte kunna träffa sin pappa när man vill 

Handläggningstiderna för besök är långa och spontabesök är inte möjliga på en sluten 

psykiatriavdelning. Förutom detta måste barnen lära sig att förälderns hem är omgivet 

av höga säkerhetsåtgärder. 

[…] den här patienten har ett barn som är tre år, pojken är som ett plåster 

på sin pappa när han är där. Alltså, han tyckte ju jättemycket om sin 

pappa, samtidigt som jag tror att han har lärt sig att pappa finns i den 

miljön liksom, att han inte kan gå till pappa när han vill. (Inger). 

Detta citat understryker svårigheterna som säkerhetsföreskrifterna på en sluten 

vårdinrättning kan innebära. Innan ett besök ens kan genomföras finns det en rad 

säkerhetsåtgärder som måste genomföras enligt informanterna.  

Och sen måste man anmäla besöken typ fjorton dagar innan och allt ska ju kollas upp 

och så, man måste boka besöksrum och så (Inger). 

[…] utan man måste ju ha lämnat in en ansökan, sen ska det kollas upp med 

kriminalregistret, så är det ju i fängelser med […] (Eva). 

Enligt de nya dokumenten måste vi ju informera barnen om vad som kommer hända. Att 

de ska gå igenom larmbågar och där är det ju små fotsteg och sånt nu så barnen ska 



 

 

 

veta var de ska ta vägen. Och sen ska vi ju informera den som följer med om vad man 

får ta med sig in. (Johan). 

Det finns broschyrer som vi kan skicka hem så vi kan, sen får de ju alltid ringa. (Carl). 

De flesta barn är vana vid att kunna träffa sina föräldrar när de vill, så är dock inte fallet 

för de barn vars föräldrar är frihetsberövade. Dessa barn får istället lära sig att leva med 

att alltid planera sina besök i god tid, för som Inger säger ”det är inte bara att komma 

och ringa på dörren” (Inger) och att föräldern finns i en strikt miljö som omgivs av hög 

säkerhetsnivå. Alla som besöker kliniken är ålagda att gå igenom samma 

säkerhetsrutiner, vilket gäller även barn. Uppfattningen om hur barnen upplever detta 

går hos våra informanter isär. Carl upplever att barn har ett öppnare sinne än vi vuxna, 

och mest tycker att det är spännande med larmbågar och annat som hör till säkerheten.  

Det verka som det är mer spännande, gå igenom larmbågar och komma 

in och det är bara som någon ny sak, så det är inte så farligt för barnen. 

För vuxna kanske mer när de svär när de får ta av sig massa saker. Men 

för barnen är det inte så farligt, jag märker ingenting, sen känner man ju 

inte barnen. (Carl). 

Johan tycker sig istället uppleva att de flesta barn gömmer sig bakom en fasad av att det 

är spännande, men att de i själva verket är skrämda av situationen. Johan förklarar även 

att miljön kan te sig skrämmande för barnen då ”… det är inlåsning och det är galler 

för fönstren …” (Johan).   

Både pojken och pappan utgör ett viktigt socialt kapital för varandra i det översta citatet 

från Inger, vilket är viktigt att personalen hjälper till att upprätthålla. Genom att stötta 

patienten i perioder av sämre mående kan man använda kontakten med sonen som en 

motivationshöjare. 

Och som den här patienten då om vi säger, så har han ju varit på gång 

och även flyttat ut till utslussningsenheten, men sen hamnar han ju 

tilbaka i sitt missbruk, och då liksom hamnar han ju på ruta ett hela 

tiden. Så det är ju mycket liksom vilja ifrån honom då också, så det kan 

ju gå flera månader där han inte får träffa sin son, eller inte vill heller 

liksom beroende på att han missbrukat och får börja om igen från ruta 

ett. Egentligen vill han ju, han saknar ju honom jättemycket, så vi brukar 

prata om pojken, och det har funkat för att han ska komma på banan igen 

och kunna börja träffa. (Inger). 

Eftersom patienten i citatet ovan aldrig har varit förälder under tiden före sitt 

frihetsberövande kan man anta att han inte behövt oroa sig för att mista sin roll som 

förälder då han skapat sin föräldraroll under vårdvistelsen.  

Berättelser om ansvar 

Hårda krav på att anmäla 



 

 

 

Personalen inom psykiatrin är skyldiga att göra en orosanmälan till Socialtjänsten vid 

minsta misstanke om att ett barn far illa. För att främja ett samarbete bör dessa 

anmälningar vara utförligt skrivna, och psykiatripersonalen ska vara medvetna om när 

de har rätt att bryta sin sekretess. Exempelvis kan detta gälla vid misstanke om att 

patienten har begått ett brott mot sitt barn. 

När vi får en ny patient är det första jag vill veta om patienten har barn, 

sen vill jag veta hur gammal patienten är, dels för att då vet man lite var 

de är i livet […] finns det barn inblandade då är det ju det här att vi 

måste föra barn på tal och det här med att anmäla […] och allt det här 

har vi ju och det har ju blivit jättehårt de sista åren […] vet vi att det 

finns barn under 18 i hemmet då ska det anmälas […] (Eva). 

Eva tycker att det är viktigt att kunna skaffa sig en bild av personen hon ska vårda och 

genom ålder tycker hon att hon kan bilda sig en liten uppfattning av var i livet den sjuka 

befinner sig. Informationen om huruvida patienten har barn eller inte kan vara till hjälp i 

hur Eva ska förhålla sig till patienten, men dessutom om hon är tvungen att göra en 

orosanmälan. För Eva är det viktigt att ta sitt ansvar vad gäller anmälningar och hon 

förtydligar också vikten av att göra dessa anmälningar utförliga för att barnen ska kunna 

få den hjälp de eventuellt behöver. 

Ja, alltså det är ju lite brist på kommunikation för det är, eller om jag har 

träffat en patient i kanske tre månader, då kan jag den här patienten eller 

personen ganska bra, då kanske man istället för att skicka iväg ett mejl 

så kanske man skulle träffas om den här anmälan istället. För det kan ta 

ganska lång tid att förklara en människa. Vi skulle kunna bli bättre på de 

bitarna. (Eva). 

Eva pratar mycket om nödvändigheten i att olika professioner samarbetar och 

underlättar varandras arbeten. Genom att hon gör en utförlig anmälan menar Eva att hon 

underlättar för Socialtjänsten i deras utredning kring barnets situation. Evas agerande är 

i enlighet med det lagrum som beskriver hur man ska arbeta i detta avseende (Fahlberg, 

2002). 

Ja, eller kanske fått jobba mer tillsammans och få till någon allians där, 

men den stryps ju. Det är inte vår uppgift så att säga, det får vi också till 

oss att det är ju inte vår uppgift. Man kan säga såhär, socionomerna har 

ju sin bit, och det är ju den biten de vill ha, och sen ska vi nog akta oss 

lite för att gå för mycket in på deras område. (Eva). 

Genom att göra en anmälan om att ett barn eventuellt far illa hjälper man till att stärka 

dennes sociala kapital. Socialtjänsten arbetar på en samhällig nivå och har som uppgift 

att hjälpa individer i behov av sociala insatser av något slag enligt Socialtjänstlagens 5 

kap. 1 §. Insatserna ska verka för individers sociala välbefinnande där den offentliga 

sektorn har ett stort ansvar för det sociala kapitalet (Putnam, 2000). 

Det Eva beskriver att hon vill veta om en patient är i högsta grad applicerbart på hur 

Goffman (2009) beskriver att vi som människor agerar i mötet med nya människor. 



 

 

 

Alltså beter sig Eva, enligt Goffman (2009), på detta sätt för att själv veta vilken roll 

hon ska inta i mötet med den nya patienten. 

Dokumentation om barnen 

Genom dokumentation kan man uppmärksamma förändringar i barnets 

beteende. Exempelvis kan man utifrån dokumentationen se eventuella växlingar 

i barnets psykiska status. Dokumentationen kan också komma att bli en viktig 

del av redogörelsen i en orosanmälan till Socialtjänsten. 

[…] vi har ju skyldighet att dokumentera […] för vi måste ju få helheten 

och verklighetssynen på hur det egentligen fungerar […] så vi inte 

missar någonting och jag menar det kan ju vara så att någon annan har 

någon annan syn på det och allt det här måste ju gå vidare då till 

Socialtjänsten om vi anser att det finns någon fara i det […] (Johan). 

Johan berättar för oss om de nya rutinerna kring dokumentation om patientens barn som 

kommit till i samband med barnombudsmännens tillblivelse. Johan beskriver att de 

under sin utbildning fått kunskap om vilka signaler man kan se hos barn som är otrygga.  

Vi har fått lära oss att se tecken. Barnen kan dra sig undan, vara tysta. 

Gömma sig och sånt där. Men vi får ju aldrig fråga ut barnen, det får vi 

inte, men vi lyssnar om de kommer och pratar. Och allt detta måste vi 

dokumentera, det har vi fått till oss, nu med detta nya. (Johan). 

Lägger de märke till några av dessa signaler försöker de prata med barnet utan att ställa 

några riktade frågor kring varför barnet beter sig på ett visst sätt. Det de observerat och 

det barnet delat med sig av i samtalen med barnombudsmännen är de sedan ålagda att 

dokumentera. 

Den offentliga sektorn ska värna om individers välmående, varvid barnombudsmännen 

kan ses som en tillgång i form av socialt kapital för barnet. Genom att psykiatrin har 

utbildat en ny profession som ska verka för välbefinnandet för sina patienters barn har 

man bidragit till en samhällsutveckling, men även en till en ökad folkhälsa (Putnam, 

2000).  

Utifrån Goffmans (2014) teori om rollförlust innebär en individs frihetsberövande att 

tidigare roll efter hand suddas ut och nya tar form. Från att ha varit förälder i frihet 

innebär det en stor förändring att vara detsamma som frihetsberövad. På olika scener 

spelar man rollen som förälder på olika sätt och med olika resultat (Goffman, 2009). 

Denna förändring kan upplevas som obehaglig och oförståelig av barnen. Med hjälp av 

dokumentation kan man följa hur ett barn upplever förälderns förändring. 

Bryta besök 

Skulle patienten missköta sig på något sätt eller att personalen får signaler om att barnet 

far illa under besöket har de som är med under besöket mandat att avbryta besöket. 

Innan det går så långt att personalen avbryter ett besök finns det även möjlighet för 



 

 

 

personalen att gå in och styra upp det som eventuellt är fel. Under besöket är barnets 

fokus det viktigaste enligt alla informanter.  

Vi försöker ju synas så lite som möjligt på mötena så vi försöker. Sen 

kan vi ju om det är något som är fel, så går vi in och försöker rätta till 

och så, det gör vi ju, eller pratar med dom efter om det inte är något 

allvarligt. Men vi försöker vara så osynliga som möjligt, försöka få det 

som deras möte […] bryta det kan vi ju […] För de får absolut inte fara 

illa barnen, och där det ju viktigt att prata med barnen, varför man gjorde 

såhär och hur man tänkte, inte bara tack och hej, utan att de kommer 

tillbaka då, när man har gått bort med patienten. (Carl, undersköterska). 

Carl beskriver här hur de som personal ska agera under ett besök. Vissa besök kan ha en 

karaktär som gör att barnen känner sig illa till mods och som innebär att personal ser 

signaler som tyder på att barnet inte mår väl. Man märker det, så pass professionell är 

jag! Sen kanske man inte kan det om man är ny, så det ska vara vi som känner dem väl. 

(Inger). I sådana här fall har personalen till uppgift att i första hand rätta till det som är 

fel, och om detta inte hjälper måste man som personal avbryta besöket. Som personal 

måste man i dessa fall ha kunskap om hur man ska agera. Att ha kunskap om hur man 

ska tolka ett barns signaler innebär att man kan minimera ett barns obehag och därmed 

veta när det är dags att bryta ett besök.  

Alla informanter tycker det är viktigt med kontinuitet angående vilken personal som är 

med vid besöket, så det inte alltid blir nya ansikten.  

Jag tycker inte att de ska få komma på besök om inte någon av barnombudsmännen kan 

vara med. Det ska inte vara någon timanställd hit och dit och olika varje gång […] 

(Inger). 

Alltså, vi har ju fått lära oss att det är viktigt att det är just vi barnombudsmän som är 

med på besöken, man försöker planera dem när man jobbar, men är det ett nytt besök 

får man gå in på sin lediga dag, speciellt det första besöket är ju viktigt. (Johan). 

Man försöker ju vara samma personal, det blir ju bäst för barnet. (Carl). 

Man arbetar ju i vårdlag och man planerar ju in besöket så att någon av oss kan följa 

med. (Eva). 

Inger menar att man till och med ibland bör ta hänsyn till patientens önskemål om 

vilken personal som ska vara med under besöket. Tar man hänsyn till patientens 

önskemål leder det ofta till att mötet blir mer positivt, inte bara för patienten utan även 

för barnet. Inger menar inte att avsikten är att patienten ska få bestämma vilken personal 

som följer med, men i vissa situationer kan det vara bättre att låta patienten bestämma 

för att dennes sinnesstämning ska vara gynnsamt för mötet. 

Ja, och ibland är det ju viktigt att personkemin stämmer liksom, annars 

får man byta, för det är jätteviktigt när det gäller barn liksom det är det 

ju. Och då får man ju göra någonting åt saken. Man kan ju inte ta med 

någon som man vet barnet kommer gallskrika när de träffas liksom. Och 



 

 

 

så kan det ju vara även hos personalen liksom, så det är jätteviktigt att se 

till det också. Och sen patienten kan ju också säga det att, att den ska 

inte med mig, jag vägrar, och då får man ju faktiskt lyssna på det. Och 

då kanske man inte gör det på grund av patienten för de ska ju inte välja, 

men man får ju göra det på grund av barnen. Alltså det är ju inte 

patientens sak att välja vem som ska gå med liksom, men det är ju 

viktigt att det funkar för barnet. Barnets fokus är ju viktigare, så att man 

lyssnar på dem. Det är så jag jobbar med det. (Inger). 

I arbete som rör patienters barn förklarar Eva i citatet nedan vikten av erfarenhet som 

den största tillgången.  

Inte kanske utbildnining, men erfarenhet och vad man har med sig. Det 

man brinner för lite. Vi är människor och det vi kan det kan vi, och det 

som är oss närmast det blir ju det, och det tror jag är bra. Men man får ju 

inte frångå, det finns ju mallar kring hur vi ska göra och där är jag säker 

på att vi håller oss, men man kanske drivs lite hårdare när det gäller 

någonting som är nära en själv. (Eva) 

Sett utifrån betydelsen av begreppet socialt kapital bör medföljande personal utgöra en 

sådan tillit för patienten att han eller hon kan acceptera personalens beslut utan att deras 

relation raseras. Ser man det utifrån barnens perspektiv kan det vara bra att samma 

personal alltid medverkar vid besöken då även barnen behöver känna trygghet och tillit 

till den medföljande personalen. Inger beskriver det ”[…] någon barnen känner igen 

[…] någon som hör ihop med pappa” (Inger). 

Patienter som vistas inom slutenvården mister ofta, enligt Goffman (2004), sin tidigare 

identitet, och skapar sig en annan identitet mer passande för den miljö man vistas i. En 

ny roll kan vara svår att snabbt gå ur för att inta den föregående inför besöket. 

Framförallt vid de besök som sker inne på den slutna avdelningen, då miljön är 

densamma som var patienten intagit den nya rollen. 

DISKUSSION 

Analysdiskussion 

Föräldrar och barn mår bra av att träffas och ta del av varandras liv, även om föräldern 

frihetsberövats till följd av en psykisk sjukdom som lett till ett brott som gjort att 

föräldern dömts till vård. Svårigheten för personalen har visat sig vara okunskap om vad 

barnen kan ha utsatts för (O´Brian, Brady, Anand & Gillies, 2011). En av informanterna 

beskriver farhågorna i att inte veta om barnet som kommer på besök eventuellt utsatts 

eller sett aktuella brottsliga handlingar.  

Personalen i Kristiansen et al. (2010) menar att alla patienter har rätt till en delaktighet i 

sociala sammanhang trots att de är frihetsberövade. 

Farhågorna i att ha förutfattade meningar angående att barnet kan ha varit utsatt för 

brott eller sett sin förälder begå detsamma kan leda till att personalens egna känslor kan 



 

 

 

påverka besökssituationen. Goffman (2009) beskriver att man som människa agerar 

olika på olika scener, frontstage och backstage. Starka känslor inför ett fenomen kan 

vara svåra att hålla tillbaka och de kan komma att visa sig på fel scen. Alltså kan Ingers 

känslor inför pedofilen komma att lysa igenom när hon agerar i frontstage.  

Personalens förförståelse kan göra att de går in och avbryter ett besök då de tolkar in 

förälderns brott i förälderns kontakt med barnet under besöket. Detta kan också ses 

utifrån att det sociala kapitalet mellan en av informanterna och patienten har ett lågt 

värde, vilket kan minska tilliten (Putnam, 2000). Avbryts ett besök på fel grunder kan 

detta påverka barnet och förälderns fortsatta kontakt under tiden för frihetsberövandet 

samt efteråt. 

Det kan vara svårare att behålla sin professionella yrkesroll i sammanhang där 

känslorna för barnen lätt tar överhanden, trots att man som personal vet att man ska se 

till alla patienters lika värde oavsett det brott de begått. Barn väcker starka känslor hos 

nästan alla människor, och därför är det svårt i situationer med patienter som dömts för 

brott mot barn att helt hålla tillbaka sina känslor. Som personal måste man vara 

medveten om att man har svårt att arbeta med vissa patienter. Det blir då än viktigare att 

ha ett starkt stöd i sitt arbetslag och erbjuds handledning både inför och efter situationer 

som är känslomässigt svåra. Genom att ha självinsikt om vilka situationer som är 

krävande för den enskilda personalen och att denne tillåter sig att berätta om dem i 

arbetsgruppen kan han eller hon få stöttning.  

Specialutbildad personal är något som personalen enligt O´Brian et al. (2011) och 

Kristiansen et al. (2010) önskar ha tillgång till vid arbete som omfattar att kunna se ur 

ett barnperspektiv. Forskningen visar även att personalen upplever att barnet kan känna 

sig skrämd av att inte känna igen förälderns förändrade beteende som kommit av 

sjukdomen eller i och med den slutna miljö ett frihetsberövande innebär (O´Brian et al., 

2011). 

Personalen i tidigare forskning eftersöker personal med specialkompetens vad gäller 

barnperspektivet (O´Brian et al., 2011), vilket det enligt våra forskningresultat nu visat 

sig finnas i form av så kallade barnombudsmän. Berman et al.´s (2010) forskning gör 

gällande att barnens upplevelser av besök inom den slutna psykiatrin skiftar beroende 

på social och fysisk miljö. Barn som blivit bemötta på rätt sätt och där miljön anpassats 

för barnen upplever besöken som positiva. Barnombudsmännens kunskaper om barn i 

dessa situationer kan enligt en av informanterna främja positiva upplevelser av besöken. 

Johnson (2012) skriver att barn med frihetsberövade föräldrar inte alls ges samma stöd 

som de barn som på annat sätt separeras från en förälder. Som barnombudsman har man 

här en viktig roll att uppmärksamma dessa barn. 

Barnombudsmannens uppgift bör här bli att förklara för barnet orsakerna till att 

föräldern upplevs annorlunda, det vill säga att den slutna miljön föräldern vistas i leder 

till förändringar i förälderns beteende. Utifrån den kunskap vi fått av teoriers värde kan 

dessa vara till hjälp för personalen när de informerar barnen om deras förälders 

beteende. Under vårt analytiska arbete har vi förstått vikten av att ha kunskap om olika 

teorier. Teorier kan vara till hjälp för att förstå och förklara en individs beteende. 



 

 

 

I Parrot et al.´s (2015) forskning har man kommit fram till att patienter vill att personal 

ska stötta och uppmuntra dem i sin föräldraroll på den nivå patienten önskar. Det kan 

betyda att en patient för tillfället inte känner sig tillräckligt stark för att kunna ha en 

kontakt med sina barn. Dock betyder inte detta att patienten inte ska stöttas utan att 

stöttningen ska utformas på ett annat sätt, exempelvis genom att arbeta för att stärka 

patientens självförtroende. Ett bättre självförtroende hos patienten kan i sin tur leda till 

att patienten under ett senare tillfälle vill ta upp kontakten till sina barn. Ett sådant 

arbete kan komma att ta tid, vilket det också måste få göra (Parrot et al., 2015). 

Kristiansen et al. (2010) menar att patienter trots sitt kroniska tillstånd alltid ska ges 

möjlighet till ett socialt liv. Vidare beskriver Kristiansen et al. (2010) att personalen är 

mån om att alla patienter har rätt till ett värdigt liv oberoende av sitt tillstånd. Samma 

forskning redogör för att personalen bör vara medveten om hur de kan använda sig 

själva som verktyg i arbetet. 

Tidigare forskning har fått oss att fundera över om psykiatripersonalen är medveten om 

hur stort inflytande de kan komma att ha på sina patienter, och hur stor del de är av 

patienternas sociala kapital. I och med detta har våra funderingar gått kring hur viktig 

förmågan till självinsikt är hos personalen. Självinsikten bör spegla vilka förmågor man 

som personal man kan ha användning av i sitt arbete. 

En informant beskriver exempelvis i avsnittet Att förhålla sig till patientens känslor av 

oro en mamma vars smärta var så stor att hon inte upplevde att det var lämpligt att föra 

barnen på tal då mammans saknad bedömdes av personalen vara för svår. Samma 

informant menar att detta kunde ha lett till allvarliga destruktiva handlingar hos 

kvinnan. Det vi kan tyda av våra intervjuer är att samtliga informanter understryker 

vikten av att läsa av och vara medveten om en patients status för att ha kunskap om när 

man kan ha samtal som berör deras barn.  

Något som också kan vara viktigt är att veta att det kan skilja sig mellan hur en mamma 

eller pappa förhåller sig i fråga om erbjudet stöd i föräldrarollen, säger sig en informant 

ha erfarenhet av i sitt arbete inom psykiatrin.  

Som personal måste man ha förmågan att läsa av när frågor som gäller barn och stöd 

inte alls är lämpliga att beröra. Här måste personalen kunna se att patienten endast är 

mottaglig för stöd avser deras mentala tillstånd. 

Vi tycker oss se att personalens handlande mycket bygger på hur de upplever patientens 

rådande status. Ingen av informanterna beskriver riktlinjer angående hur de bedömer 

och när det är lämpligt att prata med patienten om dennes barn. Utifrån detta menar vi 

att det kanske kan vara till hjälp för personalen att arbeta utifrån en ram vad gäller att 

tolka patienterna. Tolkningarna av patientens mående kan annars bli alltför subjektiva. 

Dessutom skulle ett sådant här instrument kunna vara till hjälp för ny, mer oerfaren 

personal. 

Precis som kvinnan i vårt empiriska material visar Parrot et al.´s (2015) forskning att 

föräldrar som tvångsvårdas känner en stor smärta, både fysiskt och psykiskt. De mister 

den dagliga upplevelsen av villkorslös kärlek och kan inte längre vara den förälder de 

önskar. Vidare skriver Parrot et al. (2015) att denna smärta är något som kvinnliga 



 

 

 

patienter har lättare att samtala om, och även säger sig bli hjälpta av, vilket också visat 

sig i det en informant berättat. 

Enligt Kristiansen (2010) iklär sig ibland personal inom psykiatrin en roll som klintens 

förälder. Följden av detta kan bli att de vill skydda patienterna på samma sätt som de 

gör med sina barn. Ett exempel på detta kan vara att de som enligt en informants utsagor 

väljer att inte prata om vilka följder vårdvistelsen kan komma att ha. 

Personal måste våga lyfta frågor som gäller patienters barn för att kunna hjälpa 

patienterna att bearbeta sina känslor kring separationen från barnen. Personalen bör inte 

utifrån vilket kön patienten har ha förutfattade meningar om vem som har svårast att 

hantera känslorna av saknad, utan behandla alla patienter utifrån deras individuella 

känslor. 

Parrot et al. (2015) skriver i sin rapport att det är till gagn för patienter att ges möjlighet 

att förbereda inför besök. Förberedelserna kan bestå i att som enligt en informant säger 

baka och bära privata kläder. I samma forskning kommer man även fram till att 

patienter önskar att personalen ska stötta dem inför besöket.  

Kristiansen et al. (2010) skriver om att personal som själva är föräldrar har lätt att inta 

den rollen även i sitt arbete. Vidare kan man läsa att personalen inom psykiatrin har lätt 

att involvera sig känslomässigt i relationerna till patienterna.  

En av informanterna säger sig inte basera sitt agerande på någon speciell teori, utan 

utgår från något hon själv benämner som ”sunt förnuft” och att hon” tycker om dem 

allihop”. Utifrån detta kan man möjligtvis dra slutsatser om att personal som arbetar 

med patienter av detta slag baserar sitt agerande utifrån känslor och inte teori och 

evidens. I och med detta kan behandlingen av patienter se väldigt olika ut beroende på 

vilka egenskaper och känslor personalen besitter. I denne informants fall är agerandet 

korrekt utifrån våra teorier, men okunskap om vilka teoretiska utgångspunkter man 

arbetar efter inom verksamheten kan leda till otrygghet när personalens arbetssätt skiljer 

sig. 

Tidigare forskning (Parrot et al., 2015) stämmer till viss del överens med vårt empiriska 

material angående mödrars önskan om stöd i föräldrarollen. Parrot et al. (2015) 

beskriver istället att mödrar har lättare att prata om sina barn och upplever sig också 

hjälpta av att göra det, medan fäder har svårare att prata om sina barn. Vidare redogör 

Parrot et al. (2015) för att kvinnor i högre grad än männen önskar att bli stöttade i sin 

föräldraroll, samt att denna förblir central under frihetsberövandet. 

Barn utgör en förälders viktigaste sociala kapital i samhället, vilket de vid ett 

frihetsberövande till viss del mister. Mammor har svårare att acceptera förlusten och det 

kan kännas som ett misslyckande att inte få ta hand om sina barn. Som personal är det 

viktigt att vara medveten om detta och arbeta för att stärka kvinnans tillit till sig själv 

Bourdieu, (1999). 

Utifrån genusperspektivets förförståelse angående om vad som anses vara manliga 

respektive kvinnliga egenskaper kan personalen agera på olika sätt i frågor gällande 

barn. Även personal kan ha individuella uppfattningar vad de anser är manligt 



 

 

 

respektive kvinnligt. Den kvinnliga patientens förförståelse angående sin mammaroll 

kan också göra att hon har svårt att ta emot stöd i föräldrarollen av en manlig personal, 

då hennes bild kan vara att kvinnan utgör den viktigaste delen i ett föräldraskap. 

Utifrån våra informanters berättelser om personalens upplevelser av att ge stöd till män 

respektive kvinnor ser de ingen skillnad i hur de uppfattas beroende på om de själva är 

män eller kvinnor.  

Vi upplever att kvinnor har svårare att ta emot hjälp från en man i frågor som gäller 

deras barn och istället söker stöd hos kvinnlig personal. Dock är vårt underlag av 

kvalitativ art, vilket innebär att generella slutsatser inte är möjliga. Med detta är det inte 

sagt att en kvinna ska behandla en kvinna och vice versa, utan en god 

behandlingsrelation ska vara grunden. 

O´Brian et al. (2011) belyser att barn kan fara illa och bli skrämda av att se sidor hos sin 

förälder som de inte känner igen, vilket ett agressivt beteende oftast är. Enligt en 

internationell studie gjord av Berman et al. (2010) har man kommit fram till att barn ges 

bristfällig information angående föräldrarnas situation. Istället fantiserar barnen själva 

kring varför de inte får träffa sin mamma eller pappa (Berman et al., 2010). För att 

undvika detta ska man istället ge barnen sådan information som är anpassad till barnets 

ålder och mognadsnivå. Informationen ska vara så begriplig att det inte finns utrymme 

för barnet att missförstå eller att själva ta på sig ansvaret (Kristiansen, 2001). 

Vi ser det som en självklarhet att personalen inte ska tillåta att barn kommer på besök 

hos sin förälder när de mår så dåligt att de måste ha handfänsel när de vistas bland 

andra. Däremot är det viktigt att personalen är ärlig mot barnen om orsakerna till varför 

de inte kan komma på besök och informera om vad som ligger bakom beslutet.  

Sett utifrån Goffmans (2009) angående hur man agerar i olika roller beroende på i vilket 

sammanhang man befinner sig menar vi att föräldern i citat angående förälder i 

handfängsel helt mist sin förmåga att agera. Då en persons psykiska ohälsa är så 

allvarlig som den en informant beskriver i avsnittet Förälder i handfängsel har vi svårt 

att se att personen agerar utifrån Goffmans (2009) teori. Här är det sjukdomen som 

bestämmer över en persons agerande. 

Det har också visats i forskning att personalen beskriver farhågor med att barn kommer 

på besök om de tidigare bevittnat våld från föräldern på samma sätt som några av våra 

informanter gör (O´Brian, Brady, Anand & Gillies, 2011) 

Kristiansen (2010) beskriver att personal ibland iklär sig en föräldraroll under arbetstid. 

I detta fall betyder det att Inger vill skydda patientens barn. Man kan i citatet under 

avsnittet Förälder i handfängsel se att informanten har starka känslor för barnet och 

Kristiansen (2010) beskriver att det är vanligt bland personal att man involverar sig 

känslomässigt. 

Som psykiatripersonal ska du vårda dina patienter under samma förutsättningar oavsett 

vilket brott de kan ha begått. Samtliga av våra informanter tar upp begrepp som avser 

att alla människor är lika värda oavsett vad de tidigare gjort. Samtidigt menar de att i 

fall liknande det vi citerat i avsnittet Förälder i handfängsel väljer de istället i vissa 



 

 

 

avseenden att visa barnen större hänsyn än patienten. Detta är något som vi märkt under 

våra intervjuer, men som vi tror att informanterna är omedvetna om då alla påtalar att de 

inte arbetar med barnen, utan med föräldrarna. Här beskriver de ändå att de uteslutande 

tar barnets bästa i beaktande om valet står mellan barn eller patient.  

Informantens känslomässiga reaktion kan visa på att hon inte har haft möjlighet att prata 

om sina känslor backstage. Hon visar oss uppenbara känslomässiga reaktioner angående 

vad hon tycker om att barn ska behöva utstå av en förälder. Detta gör att vi misstänker 

att informanten inte getts möjlighet att ventilera dessa känslor backstage. Samme 

informant visar här att hon inte fullt ut klarar av att stanna kvar i sin yrkesroll under hela 

intervjun. 

Personal som figurerar i O´Brian et al.´s (2011) forskning vittnar om långa 

handläggningstider innan besöket kan bli möjligt, vilket kan göra att både föräldrar och 

barn upplever en stress. Även i vårt empiriska material får vi från samtliga informanter 

samma uppgifter angående den dryga handläggningstiden. Under tiden för 

handläggningen är det viktigt att man som personal tar sig tid att informera, stötta och 

svara på barnens frågor. Johnson (2012) menar att barn vars föräldrar frihetsberövats 

upplever att de inte får samma stöd som de barn som förlorat en förälder av andra skäl. 

Som personal bör man vara medveten om detta och uppfylla barnens önskningar 

angående detta. 

Kristiansen et al (2010) beskriver att det som personal är viktigt att stötta patienten i sin 

föräldraroll genom att uppmuntra till kontakt och besök, även om det dröjer länge 

mellan tillfällena. När barnet inte kan träffa sin förälder när han eller hon vill är det 

viktigt att tillfällena som ges blir positiva. Detta innebär enligt Kristiansen (2010) att 

specialutbildad personal är med under besöket och att man anpassar miljön efter barnet. 

Detta är något de tagit fasta på vid de enheter våra informanter arbetar. 

En pojke likt den en av informanterna beskriver i avsnittet Att inte kunna träffa sin 

pappa när man vill har troligtvis lättare att anpassa sig till att inte kunna träffa föräldern 

när man önskar, än om det rör sig om ett barn som levt tillsammans med, eller haft en 

nära relation med den frihetsberövade. Det är troligtvis inte lika lätt att förhålla sig till 

dessa premisser om ett barn tidigare haft en vardaglig kontakt med föräldern. 

Som personal inom slutenpsykiatrin får man aldrig avvisa en fråga från en patients barn. 

Personalen måste ta sig tid att lyssna på barnen när de har frågor om sin förälder. De har 

inte möjlighet att träffa sin förälder på samma sätt som andra barn, vilket kan göra att de 

har ett behov av att prata med en vuxen. Som personal kan du komma att bli den person 

som förknippas med föräldern, och därför kännas naturlig för barnet att prata med. 

Hjern et al. (2014) tar i sin rapport upp hur viktigt det är att professioner som vårdar 

patienter som har barn även uppmärksammar barnens situation. 

Kraven på att anmäla kan enligt Loodin (2009) leda till negativa beskrivningar om 

psykiatripersonal då detta kan göra att tilliten förstörs. Psykiatripersonalen står i en 

maktposition i förhållande till patienten eftersom de har mandat att bestämma över stora 

delar i patientens liv.  



 

 

 

En informant diskuterar nödvändigheten angående samarbete över professionsgränserna 

för att på bästa sätt kunna stötta barn till föräldrar med allvarliga psykiska sjukdomar. 

Enligt lagen 2009:496 som handlar om hur enskilda samhällsorgan ska samarbeta kring 

barn som far illa eller riskerar att fara illa är det psykiatripersonalens skyldighet att 

samarbeta med Socialtjänsten. Enligt vad vi har erfarit är osäkerheten bland de 

informanter vi intervjuat stor angående vad de får berätta för andra instanser utan att 

bryta mot den sekretess de lyder under. För att kunna samarbeta kring dessa barn bör 

personalen få tydligare direktiv om hur man förhåller sig till sekretesslagstiftningen och 

i vilka avseenden sekretessen får brytas. 

En informants sätt att hantera nya patienter är nästintill identiskt med hur Goffman 

(2009) beskriver att människor träder in i nya roller. Vi kan dock se en fara med detta 

agerande. Faran innebär att man som personal kan få helt fel bild av den nya patienten 

genom att bildar sig en uppfattning på få preferenser. Exempelvis beskriver Eva att hon 

genom ålder kan se ungefär i vilken del av livet patienten befinner sig, vilket inte alls 

behöver vara fallet.  

I egenskap av personalens maktposition menar vi att det kan vara svårt för personalen 

att bilda en bra behandlingsrelation med patienten. Patienten kan ställa sig reserverade 

till personalen då de är medvetna om att personalen kan utgöra ett sådant hot mot deras 

självbestämmande.  

Genom att titta på tidigare forskning som gjorts kring barns upplevelser av att ha en 

frihetsberövad förälder har vi kunnat se att dessa barn upplever att de inte blir bemötta 

med en adekvat förståelse för den situation de befinner sig i (Johnson, 2012). I vår 

forskning anser vi att man inom psykiatrin arbetar för att barnen ska få den 

uppmärksamhet deras situation kräver. O´Brian et al. (2011) har i sin forskning 

publicerat önskemål som av personal på liknande enheter upplever behövs för att kunna 

utföra ett bra arbete för patienters barn. Vi har genom vår forskning fått information om 

att det numera finns en profession för bara patientens barn och som även har ett 

dokumentationsansvar kring dessa barn, vilket även var några av de önskemål som 

personalen i O´Brian et al.´s (2011) forskning beskriver som önskvärt (Kristiansen, 

2010). 

Dokumentation är något som finns inom alla offentliga verksamheter och dess 

professioner är skyldiga att utföra det. Detta är för oss en självklarhet och därför 

upplever vi det som chockerande att barn inom den undersökta verksamheten tidigare 

stått utanför detta. Barnen är en stor del i patientens liv, och bör därför inneha en 

naturlig del i dokumentation kring patienten. 

Sett utifrån teorin om roller (Goffman, 2014) förändras en individ av att vara 

frihetsberövad. Det kan vara svårt för barn att förstå varför en förälder förändras under 

en lång vårdvistelse i slutna former. Vi menar att genom information om rollförlust och 

vad detta innebär, kan man som personal förbereda barnet på denna förändring. Det 

betyder även att man som personal måste ha kunskap om förklaringsmodeller. Genom 

dokumentation om beteende menar vi att man kan följa de båda parternas förändringar 

och hur de påverkas av detta.  



 

 

 

Vid en utförlig dokumentation kan man lättare se tecken på förändrat beteende hos 

barnet, vilket vi anser kan vara till hjälp i en orosanmälan till Socialtjänsten. Vi menar 

att folkhälsan stärks då man genom barnombudsmännen och att deras dokumentation 

kan fånga upp barn som eventuellt mår dåligt i ett tidigt skede. 

I vårt empiriska material råder det inga oklarheter angående vem som svarar för barnets 

säkerhet och välmående under besöket, vilket däremot den tidigare forskning vi tagit del 

av beskriver (O`Brian et al., 2010). O`Brians et al.´s (2010) resultat visar på olika 

föreställningar bland intervjuad personal om vem som har ansvaret vid besök. Deras 

uppfattning om vem som bar ansvaret skiftade mellan att det var barnets vårdare, deras 

eget eller så sa de sig inte veta alls. 

Breman et al. (2010) skriver i sin studie att psykiatripersonalen kan utgöra ett stort stöd 

för barnen. Vi har genom vårt forskningsresultat kommit fram till att personalen inom 

slutenpsykiatrin kan stötta barn och inge en känsla av trygghet genom kontinuitet vad 

gäller vilken personal som finns med under besöket. Breman et al. (2010) beskriver 

vidare att barn upplever att personalens attityd under besöken är avgörande för hur 

besöket upplevs. Trygghet kan därför upplevas genom att personalen som är med är 

positivt inställda och att så långt det är möjligt använda sig av samma personal vid 

besöken, vilket samtliga av våra informanter är väl införstådda med (Breman, 2010). 

Tidigare forskning pekar på att personalen upplever ett behov av specialutbildning för 

att bland annat kunna se signaler på att ett barn upplever en otrygghet, eller på något sätt 

ger uttryck för att fara illa. Men även för att upptäcka om barnet visar tecken på rädsla 

för föräldern (O´Brian et al., 2010). Som vi tidigare beskrivit finns det inom vår 

undersökta verksamhet särskilt utbildad personal, i form av barnombudsmän. 

Psykiatripersonal beskrivs ofta i negativa ordalag enligt Loodin (2009) vilket kan 

komma av att personalen har rätt att inskränka patientens frihet. Citatet ovan beskriver 

just en sådan inskränkning. 

Den personal som utgör det viktigaste sociala kapitalet för patienten är den personal 

som patienten har mest förtroende för. Woolcook et al. (2000) beskriver att det inte är 

vad du vet som betyder något, utan vem du känner. Alltså kan detta betyda att all 

personal som har samma kunskap inte utgör samma betydelse för patienten, utan den 

som inger mest förtroende och som patienten känner tillit till är den person som utgör 

det viktigaste sociala kapitalet för patienten under vårdvistelsen. Vi menar att patienten 

lättare kan tolerera att den personal som utgör patientens viktigaste sociala kapital 

avbryter ett besök, utan att detta har allt för negativ inverkan på behandlingsrelationen. 

Utgör man som personal ett lågt socialt kapital för patienten, menar vi att det kan 

innebära att patienten känner sig kränkt vid samma agerande. 

En ny roll hos föräldern kan medföra en otrygghet hos barnet, vilket vi anser skulle 

kunna vara en anledning till att personalen är nödgade att avbryta ett besök. Vi menar 

att personalen borde arbeta mer med att stötta patienterna i sin alternativa föräldraroll. 

Det vill säga att alltså hjälpa patienten i att vara förälder även om de inte har möjlighet 

till vardaglig kontakt med sina barn under sin tvångsvård. 



 

 

 

Vi menar att de negativa beskrivningarna av psykiatripersonalen kan komma av att 

många patienter inte känner någon tillit till personalen. I skenet av teorin om det sociala 

kapitalet kan man tolka detta som att personalen utgör ett lågt värde av social kapital för 

patienten. Vi anser att om man som personal har arbetat för att få en god 

behandlingsrelation till patienten kan effekten bli den motsatta. Det vill säga att 

patienten respekterar de beslut som personalen måste fatta.  

Metoddiskussion 

Metodologiska utgångspunkter 

Vi anser att vårt val av vetenskapsteoretisk ansats utgjorde en adekvat grund för vårt 

syfte och våra frågeställningar då vi ville bilda oss en djupare förståelse för 

problemområdet. Genom den hermeneutiska ansatsen kunde vi undersöka hur 

personalen inom psykiatrin upplevde sitt arbete med patienter och deras barn. Denna 

ansats gjorde att vi kunde studera enskilda yrkesverksamma individer och deras 

subjektiva berättelser om sitt arbete. 

Likt vi beskrivit i vårt metodavsnitt följde vi Brymans (2011) steg angående hur en 

kvalitativ forskningansats ska genomföras. Det var tidsödande att arbeta fram 

frågeställningar som var pedagogiskt relevanta i förhållande till vårt problemområde.  

Urval 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och den så kallade snöbollsmetoden (Bryman, 

2011). Vi anser att de informanter som utgjorde resultatet av dessa metoder kom att 

passa de krav vi hade på deltagare. Kraven vi hade var att informanterna skulle ha 

erfarenhet av arbete inom den slutenvården och utgöra en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män. Anledningen till att vi valde just dessa metoder var att vi var 

tidsmässigt begränsade under denna forskningsstudie. 

Om vi haft mer tid på oss att slutföra vår forskning eller disponerat den tid vi haft på ett 

annorlunda sätt hade vi använt oss av fler personer för att få ett bredare empiriskt 

material. Det är också möjligt att vi kunnat få en ökad tillförlitlighet i vårt resultat om vi 

haft informanter av mer varierande åldrar. 

Instrument 

Våra intervjuer var tänkta att göras utifrån en semistrukturerad intervjumetod där man 

använder sig av öppna frågor, vilket inte kom att bli som planerat. Vi använde oss 

istället av en semistrukturerad samtalsmetod med teman, vilken vi beskrivit i vårt 

metodavsnitt. Detta föll sig naturligt redan under vårt första intervjutillfälle, vilket vi 

under följande intervjuer fortsatte med.  

Under vår pilotstudie använde vi oss av vår ursprungliga intervjuguide och var nöjda 

med resultatet. I efterhand kan vi konstatera att det är av vikt att välja en person som 

arbetat inom liknande verksamheter. Detta hade troligtvis lett till att vi redan under 

pilotstudien kommit fram till att vi det var en semistrukurerad samtalsmetod vi skulle ha 

planerat in till första intervjun. 



 

 

 

Insamling av empiriskt material 

Något vi tar med oss till senare forskning är att se till att miljön där intervjuerna 

genomförs inte bara är bekväm för intervjupersonen, utan även bör vara anpassat för det 

instrument man har till hjälp. I vårt fall använde vi oss av en diktafonapplikation som 

krävde att omgivningen inte innehöll för mycket bakgrundsljud. I två av intervjuerna 

var miljön sådan att bakgrundsljuden försvårade och gjorde vårt transkriberingsarbete 

än mer tidskrävande.  

Vi har lärt oss att det är lätt att som intervjuperson tappa fokus i en miljö där det kan 

förekomma störande moment. 

Vi upplevde att vi fick intervjupersonerna att känna sig bekväma i sin situation då vi 

samtalade allmänt om deras arbete och bjöd på kaffe. Det var viktigt för oss att de kände 

sig trygga i situationen för att kunna ge oss ett så utförligt empiriskt material som 

möjligt. 

Analys och bearbetning av empiriskt material 

Vi upplevde svårigheter med att komma fram till vilka teorier vi ville använda i vårt 

analytiska arbete, vilket troligtvis beror på en ovana vid att arbeta på det här sättet. Vi 

diskuterade flera andra teoretiska utgångspunkter och begrepp innan vi slutligen 

bestämde oss för de tre teorier vi slutligen kom att använda. Teorin om socialt kapital 

och rollteori var länge de teorier vi arbetade med. Under arbetet med det empiriska 

materialet kom vi också att tänka i banor av genus, vilket resulterade i att det kändes 

naturligt att även använda oss av detta som teori. 

Vår oerfarenhet av att utföra studier av detta slag har gjort att vi lagt mycket tid på hur 

vi på bästa sätt bör arbeta med vårt empiriska material och hur vi skulle redovisa vårt 

resultat.  

Först letade vi teman i texten, vilket Kvale och Brinkman (2009) beskriver som ett 

vanligt förekommande sätt att arbeta med text, och som kallas meningskodning. Vi 

valde ganska tidigt i vår analys att göra avsteg från detta och istället redovisa vårt 

resultat utifrån belysande citat som svarar på våra forskningsfrågor.  

Pedagogiska implikationer 

Som professionellt yrkesverksam inom slutna institutioner har vi med stöd av 

slutsatserna av vår rapport anledning att understryka vikten av att ha kunskap om hur en 

sådan miljö påverkar och förändrar människan, möjligtvis genom att göra sig förtrogen 

med teorin om rollförlust som Goffman (2014) beskriver i sin bok Totala institutioner: 

Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor. Goffman (2014) menar att anstalten får 

individen att förlora sin tidigare roll, och istället utarbeta en ny roll mer passande för 

den miljö där individen befinner sig. Att vara medveten om detta kan göra att personal 

som vårdar patienter inom slutenvården, vilka i vår rapport också är föräldrar, får en 

bredare förståelse för att deras patienter kan ha svårt att upprätthålla samma relation till 

sina barn som de haft före vårdvistelsen. Patienten kan ha genomgått en rollförlust på 

grund av den miljö han eller hon befinner sig i och det är inte längre helt okomplicerat 



 

 

 

att förena denna förlust med sin föräldraroll. Kanske kan de yrkesverksamma bättre 

förstå varför patienternas beteende under ett besök med barnen kan innehålla 

motstridiga känslor om personalen får kunskap om individens olika roller utifrån teorin 

om dessa som Goffman (2014) avhandlar i ovanstående bok. Patienten måste både 

förhålla sig till den roll som han eller hon byggt upp under sin vårdvistelse, men även 

den roll denne innehar eller har innehaft, vad gäller att vara mamma eller pappa. 

Ovanstående implikationer har som avsikt att belysa vikten av aktuell rapports relevans 

vad gäller att ha kunskap om rollförlust och hur denna kunskap kan bistå de 

yrkesverksamma i det praktiska arbetet när dessa ska vara ett behandlingspedagogiskt 

stöd i patienters föräldraroll.  

Arbetet med patienternas barn handlar som ovan beskrivits bland annat om att vara ett 

stöd vid besök, ha en barnanpassad besöksmiljö och att göra orosanmälningar vid 

misstanke om att barn far illa. Majoriteten av de informanter vi ställt frågor och pratat 

med uttryckte att de som personal inom den slutna psykiatrin inte arbetade med barnen 

till sina patienter, varvid frågor som berörde relevansen av att samtala med deras 

yrkesgrupp kom upp i början av intervjusituationen. Vi förklarade således delar av det 

vi har beskrivit i bakgrunden i vår rapport exempelvis lagrummet om samarbete kring 

barn och vikten av att ge anhöriga och barn information om den sjuke. Under samtalet 

blev alla informanter medvetna om att de i sitt arbete i hög grad inte bara arbetade med 

sina patienter utan även med patienternas barn.  

Informanterna var alltså inte medvetna om att deras arbete även innebar ett arbete med 

patienternas barn, även om de nästan dagligen hade uppgifter som innebar att dessa 

indirekt kom i kontakt med patienternas barn. Vi tror att denna rapport kan göra att 

professionella inom den slutna psykiatrin medvetna om att deras arbete påverkar 

patienternas barn. Genom att medvetandegöra detta kan de professionella även utarbeta 

mer underbyggda planer som också innefattar patienternas barn. Denna rapport visar att 

yrkesverksamma inom slutenvården i allra högsta grad arbetar med barnen. 

AVSLUTNING 

Syftet med studien var att undersöka psykiatripersonalens beskrivningar av arbetet med 

patienters barn samt analysera återgivningarna om hur personalen stöttar sina patienter i 

deras föräldraroll. 

Genom den hermeneutiska ansatsen kunde vi undersöka hur personalen inom psykiatrin 

upplevde sitt arbete med patienter och deras barn. Denna ansats gjorde att vi kunde 

studera psykiatripersonalen och deras subjektiva berättelser om sitt arbete.  

Intervjuad psykiatripersonal i denna studie berättar att de arbetar med barnen på flera 

olika sätt. Oavsett förälderns diagnos eller brott arbetar personalen mot målet att barnet 

ska få träffa sin förälder om det är något som barnet efterfrågar. Personalen beskriver 

dock farhågorna med att deras egna värderingar kring patientens brott och hur det kan 

påverka deras professionella förhållningssätt. Det finns enligt personalen, en profession 

för bara barnet som har utbildats för att ta ansvar för patientens barn. Denna profession 

har kommit att kallas barnombudsman. Barnombudsmannen ska alltid vara tillgänglig 

att stötta och informera patientens barn. Dessutom erbjuder barnombudsmännen sig 



 

 

 

alltid att närvara under besök med föräldern. Psykiatripersonal är skyldiga att vid minsta 

misstanke göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Genom de rutiner som finns 

angående utförliga dokumentationskrav underlättas psykiatripersonalens arbete vid 

orosanmälningar. 

Ibland måste personalen neka barn att hälsa på sin förälder. Detta kan vara då 

personalen anser att förälderns symtom kan komma att verka skrämmande för deras 

barn. Det är då viktigt att personalen informerar barnen om orsakerna till detta. 

Detsamma kan gälla i de fall där personalen under ett besök är tvingade att avbryta 

detta. Orsakerna till ett avbrutet besök kan vara att personalen får signaler på att barnet 

far illa. Både vid nekande av besök eller avbrytande av besök får ingen information 

utelämnas, men ska berättas på ett sådant sätt att barnet förstår.  

Vår studie visar också att personalen ibland väljer att inte uppmuntra patienter till 

kontakt med sina barn. Exempel på detta kan vara att barn bevittnat allvarliga brott som 

begåtts av den frihetsberövade. Personalen menar att barnen genom kontakt med 

föräldern kan återuppleva dessa händelser. 

Att ha en frihetsberövad förälder innebär för barnen att inte kunna träffa sin förälder när 

han eller hon vill. Som personal är det då viktigt att kunna svara på barnens frågor om 

varför det tar så lång tid och förklara vilka rutiner som gäller. Personalen har här också 

möjlighet att förbereda barnen om vad som kommer att ske vid besöket. Det finns även 

informationsblad särskilt riktade till barn med en förälder som frihetsberövats på grund 

av sin psykiska sjukdom.  

En stor del av psykiatripersonalens arbete med barnen innebär information på olika 

nivåer, stöttning vid behov samt att ta svåra beslut för barnens bästa. Med hjälp av 

kunskap om rollteorin vi beskrivit kan psykiatripersonalen få insikt i vad informationen 

bör innehålla. Genom att upprätthålla ett högt värde av socialt kapital i relationen med 

barnet kan psykiatripersonalen stötta barnet på rätt nivå. Utifrån genusperspektivet kan 

man anta att kvinnlig personal känner ett särskilt ansvar för patienternas barn. 

För att kunna stötta varje enskild individ i dennes föräldraroll måste man ha förmågan 

att läsa av dennes behov. Utöver behoven måste personalen även kunna se till patientens 

egen önskan om stöd. I vår studie har vi kommit fram till att det kan vara viktigt att ha 

kunskap om genus, då män och kvinnor kan uppleva olika höga krav på sin föräldraroll. 

Därmed inte sagt att det måste vara så, eller att det inte kan vara tvärtom.  

Personalen beskriver att det bland annat är viktigt att inte ställa för höga krav på 

patienten att ha kontakt med sina barn. Som personal behöver man vara lyhörd inför 

patientens känslomässiga smärta. Personalen måste våga lyfta svåra frågor gällande 

patientens barn, men också kunna ha förmåga att lyssna på svaren och ta dem på allvar. 

Inför besök ges patienten möjlighet att förbereda sig. Personalens uppgift är här att 

stötta genom att uppmuntra honom eller henne. På detta sätt stärks patientens tilltro till 

sig själv. Personalen strävar efter att inte låta egna känslor och förförståelse påverka hur 

de stöttar patienterna i sin föräldraroll. 
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Intervjuguide 

 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka psykiatripersonalens beskrivningar av arbetet med 

patienternas barn samt analysera återgivningen om hur personalen stöttar sina patienter i 

deras föräldraroll. Dessutom kommer vi att granska betydelsen av aktörernas sociala 

kapital i mötet mellan personal, patient och barn. 

Bakgrund 

Namn?  

Ålder? 

https://unicef.se/barnkonventionen


 

 

 

Utbildning?  

Kan du berätta om ditt arbete? 

 

Intervjufrågor   

 Kan du berätta fritt om dina erfarenheter och tankar kring barnperspektivet inom 

den slutna psykiatrin?  

 Kan du utifrån ett exempel beskriva hur ni arbetat med patientens barn? 

 Hur upplevde du relation till denna patient?  

 Hur stöttade du patienten i dennes tankar kring sin föräldraroll? 

 På vilket sätt framkom det att patienten har barn? 

 Var det du som erbjöd stödet eller var det patienten som efterfrågade det? 

 Hur genomfördes stödet rent praktiskt?   

 Påverkas behandlingen av dina känslor kring att patienten är förälder?    

 Hur hanterade du i så fall det?    

 Vilka behov av stöd såg du hos patientens barn? 

 Hur tillgodosåg du de behov som patienten hade där och då?   

 Vad är dina tankar idag kring ungdomar som växer upp med en psykiskt sjuk 

förälder?  

 Påverkas stödet beroende på hur relationen ser ut?  

 Påverkas stödet beroende på behandlarens utbildning och erfarenhet? 

 Finns det andra aspekter som påverkar vilket stöd patienten får? 

 Vad är dina erfarenheter kring hur barn påverkas av att ha en psykiskt sjuk 

förälder? 

 Arbetar ni på olika sätt beroende på barnets ålder? 

 

 

 Hur samarbetar arbetsgruppen kring dessa ungdomar? 

 Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 hp vid Linneuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om 

psykiatripersonalens beskrivningar av arbetet med patienternas barn samt analysera 

återgivningarna om hur personalen stöttar sina patienter i deras föräldraroll.  



 

 

 

 

För att göra detta vill vi intervjua fyra personer inom er verksamhet som har erfarenhet 

av att arbeta med patienter och deras barn inom den slutna psykiatrin. 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och har en doktorsexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket även examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Vi kommer att kontakta er och bestämma vidare om ni väljer att medverka, vid detta 

tillfälle kommer ni också att få information gällande konfidentialitet. 

 

 

Med vänlig hälsning  

Jennie Berglund & Erika Patron 

 

 

Handledare: Goran Basic 

Examinator: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvarig: Mikael Dahlberg, Mats Anderberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


